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Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 

I (7/1561) 623:624 

M I W 
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I.— GEÇEN 1 

TBMM "Genel Kurulu saaft 15.001te açıldı. 
Kuveyt'e gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ze

ki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın; 

Malezya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titizin dönüşüne kadar Devlet 'Bakanlığına, 
Devlet Balkanı Ahmet ıKaraevli'nin;1 

Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin; 

Avusturya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türelin dönüşüne kadar Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile 

Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Ko
misyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çimini yaptığına dair tezkeresi, 

Genel Kurulun (bilgisine sunuldu. 

TBM'M Genel Kurul çalışmalarının, İçtüzük tek
lifinin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar: 

Salı günleri seçim ve denetim konularının (Ana
yasanın süreye bağladığı konular hariç) 

Çarşamba günleri İçtüzük teklifinin, 
Perşembe günleri de, kanun tasarı ve teklifleriyle 

komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesi 

19 . 2 . 19i 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 

Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Ka
nununa 5 Bk Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/403) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm; 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.2.1987) 

2. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 
Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa Bir Bk Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/404) (Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1987) 

rANAK ÖZETİ 

Sunuşların ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin 
her (gün yapılması ve 

Çalışma saatlerinin 14.30\İa başlayarak 19.30'da 
tamamlanmasına dair Danışma Kurulu önerisi ka
bul edildi. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekiri Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve
kili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekilli Metin Balıbey, 
Sivas Milletvekili 'Mustafa Kemal Palaoğlu ve Ba
lıkesir 'Milletvekili Fenni Islimyeli'nin Türkiye Bü
yük Millet 'Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi IçUüzüğü Teklifinin (2/191, 2/203) (S. Sayısı 
344 ve 344'e 1 inci Ek) görüşmelerine devam olu
narak, 

32, 33,34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
ncı maddeler kabul edildi; 

38, 39 uncu maddeler Komisyona geri verildi; 
47 nci madde üzerinde bir süre görüşüldü. 
19 Şubat 1987 Perşembe günü saat 14.30'da top

lanmak üzere birleşime saat 18.43'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

* Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Tokat 

İsmail üğdül Mehmet Zeki Uzun 

Perşembe 

3. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Küçük 
Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi İş Yerle
rinin Halihazır Zilyedlerine Satılması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/405) (Adalet, Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1987) 

4. — İzmir Milletvekili Sulha Tanık ve 3 Arkada
şının, 23 £. 1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/406) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 17.2; 1987) 

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 ncı Maddelerinin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/407) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1987) 

Tezkere 
1. — İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlü

ğünün 19185 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun 
Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1254) 
(Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkan-
l'ığa geliş tarihi : 18.2.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep 'Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 

P.T.T. hizmetlerine yapılan zamların nedenlerine iliş-, 
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1598) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1987) 

BAŞKAN — Ad okunmak 'suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda hulunan sayın milletvekillerinin, 
salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica 
ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikari 

in, Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen kitaplar
da dinin siyasete ve eğitime alet edilmesiyle ilgili bazı 
yönler konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. 
Birinci sırada; Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye 

edilen kitaplarla ilgili bazı yönler konusunda Edirne 
Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Arıkan. (Alkışlar) 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; son üç yıl içinde 

2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişıman'ın, radyo 
ye televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1599) (Baş/kanlığa geliş tarihi : 
17.2.1987) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Sarız İlçesi Kırkıısrak Köyündeki ilk ve orta 
dereceli okulların öğretmen açığının giderilmesine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1600) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.2.1987) 

'(Manisa Milletvekili Mehmet Timur Çınar'a ka
dar yoklama yapıldı) 

IBAŞKAN — Yeterli çoğunluk vardır, görüşmele
re 'başlıyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, çeşitli yayınevlerine ait 
2 573; ayrıca, başvurusu şahıslarca yapılan 1 247 ese
rin tavsiyesi yapılmıştır. 2 573 eserden, 154. eserle 
Yeni Asya yayınevi birinci sıradadır; diğer eserlerin 
'büyük çoğunluğu da dinî yayın yapan yayınevlerine 
aittir. 

Tavsiye edilen bazı kitapları inceledim. Bu kitap
larda açıkça, -örtülü veya dolaylı şekilde- çocukları
mızın beyinleri .yıkanmaktadır, yüce dinimiz alet edil
mektedir. Nitekim, eserlerde Atatürk inkılaplarına ay
kırı görüşler vardır. Bediüzzaıman Saidi Nursi'ye sık 
ışık atıflar yapılmaktadır, Böylece dolaylı olarak, Be-

» • • • < • • — < • • • 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : tsmail Üğdül (Edirne), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 

# 
III. — YOKLAMA 
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diüzzaman Saidi Nursi'nin görüşleri gençlerimize he-
nTmsetiimektedir. 

öğrenciler, ilim - din ikilemi içine itilmektedir. 
Ekonomik sistemi tslam esasına oturtucu görüşler 
savunulmaktadır; hukuk sistemi, İslam esasına otur
tulmak istenmektedir. Kadın hakları, islam esasına 
dayandırılmak istenmektedir, tslamî görüşler vurgu
lanarak, enflasyon yaratıcı öneriler yapılmaktadır. Ba
tılılaşma olgusu, teknolojik gelişme açık ve dolaylı 
bir hiçimde eleştirilmektedir. Dil ve içerik, ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinin anlayabileceği düzeyde 
değildir. Şimdi bunlardan birkaç örneği dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. 

Yeni Asya yayınevinin «İktisat» isimli kitabının 
çeşitli sayfalarında yer alan şu ifadelere bakınız : 

«Nitekim, faizle kâr ortaklığı arasında netice iti
bariyle bir fark olmadığını müdafaa eden görüşleri 
sık sık duyuyoruz. Gariptir ki, aynı düşünce Cahil iye 
Devri Arapları tarafından da ileri sürülüyordu; onlar 
da, faizi, alış - verişten farksız görüyorlardı. 

Faizle mücadele, bir farz-ı ayn olduğuna göre, 
şuurlu Mıüslümana düşen vazife, faize ve faiz müesse
selerine mutlak bir boykot ilan etmektir; ama bu, kö
rü körüne tatbik ©dilen bir mukavemet de olmamalı
dır. 

(tslam bankacılığı adıyla bilinen faizsiz banka mo
delleri üzerindeki çalışmalar, Islamın getirdiği bu gibi 
yardımlaşma vesilelerinin günümüz iktisadı hayatına 
tatbiki yolunda atılan sevindirici adımlardır. Günü
müz Müslüimanının vazifesi, cemiyetleri felakete sü
rükleyen faiz musibeti karşısında, aynı zamanda di
ninin de emri olan bu alternatiflere kuvvet vermek
tir. 

Eldeki mal, aşırı kâra, yani yüzde yüzü aşan nis
pete varmamak şartıyla, zamlı fiyattan satılabilir. Bu 
izahlardan sonra Müslüman bir tüccarın anlayışına 
hâkim olması gereken şu hadisi şerifi buraya almakta 
yarar .görüyoruz : Bir kimse, gıda maddelerini topla
yıp, günün rayiç fiyatı ile satsa, sanki onu tasadduk 
etmiş, fakirlere, muhtaçlara ücretsiz dağıtmış gibi 
olur.» 

Tefekkür Kitabının sayfaları arasına da ilim -
din» ikilemi sıkıştırılmıştır, timin sadece Allah adına 
yapılması halinde ilim olabileceği vurgulanmaktadır. 
Çeşitli sayfalardaki şu ifadelere bakınız : 

«İnsan, aşinalık kazandığı hadiseleri zamanla ya
dırgamaz hale gelir. En harikulade hadiseleri bile adi 
ve sıradan birer vukuat olarak görmeye başlar. Hele 
bu harikulade hadiseleri izah eden kanunları keşfede

rek, biri de bu kanunlara birer isim taktı mı, insan 
kendisini güya kâinatın bütün sırlarını keşfetmiş zan
neder.» 

«fslamda Kadm Hakları» adlı kitapta, kadın hak
larını her yönüyle sınırlayıcı ve yönlendirici ifadeler 
vardır. Yüce Atatürk döneminin en önemli kanunla
rından biri olan, bir anlamda laikliğin özünü oluştu
ran Medenî Kamuna aykırı olarak taaddüdü zevcat 
savunulmaktadır. Nitekim, «konulan koruyucu şartla
ra riayet edilirse, taaddüdü zevcat kadınlar için hiç
bir zaman zarar ve haksızlığa sebep olmaz» sonucuna 
ulaşılmaktadır. 

«Medeniyetimizin Kökleri Üzerine Düşünceler 
Uzun Hikâye» adlı kitapta ise, batılılaşma olgusu, çağ
daş hukuk sistemi, sosyal olgular ve sanat, acımasız
ca eleştir ilmektedir; hukuk, ekonomi ve sosyal düze
nin tslamî esaslara dayandırılması savunulmaktadır. 
Çeşitli sayfalardaki şu ifadelere bakınız : «Bu duru
ma göre, eski Türk, medenî denilen yeni Türkleri, in
sanî değerler ve erdemler açısından, diğer Müslüman
lardan daha ileri gitmiş Müslümanlar zümresi değil; 
aksine, doğru yoldan sapmış, âdeta dininden dönmüş 
ve milletine, ihanet etmiş mütereddi bir cins telakki et
mektedir. 

Batı medeniyetinin insanlığa sunduğu insan tipi 
üzerinde durmamız gerekiyor : Bütün insanî değerle
rinden soyunmuş bir insan tipi... Bunun, hayvandan 
farkı ne? 

Medeniyet ürünleri olarak insanlığa sunduğumuz 
teknoloji ve teknolojinin ürünleri olmasaydı ne mi 
olurdu? Belki pek çok maddî imkândan mahrum; 
ama duyguları ve insanî erdemleriyle elimizde mutla
ka bir insan bulunurdu. 

Sadece ekonomik yapıda değil sağlamlık. Medeni
yetimizin asırlar içindeki hukuk yapısı da, sağlamlığın-
ibaşka boyutudur, insanın insan tarafından ezilmesi
ne asla izin verilmemiştir. Herkes, ancak Allah'ın ku
ludur. Oysa, sizin hukuk sisteminizin ürünü olarak, 
hatata olan toplum modelleriniz ortaya çıktı. İlahî de
ğerlerin esas kabul edildiği bir hukuk yapısı içinde, 
hak, adalet, suç, ceza kavramları da asla maddî de
ğerler dikkate alınımadan yerlerine oturmuştur.» 

Sayın milletvekilleri, bütün bu ifadeler, dinin si
yasete ve eğitime alet edilmesi değil midir; hem de 
devlet eliyle?... Hükümet bir taraftan yüksek faizi sa
vunacak, öte yandan devlett eliyle faize ve banka
cılık sistemine boykot çağrısı yapılacak, desteklene
cek; hükümet bir taraftan enflasyonu düşürmek için 

| çabaladığını belirtecek, öte yandan yüzde 90 kârı teş-
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vik eden görüşler, öğrencilerimize benimsetilmeye ça
lışılacak!.. 

Soruyorum : Sayın Barbakanımızın ameliyatını 
yapan doktor hayvan mıdır? Beğenilmeyen o tekno
lojik gelişme değil midir ki, Sayın Başbakanımızı sağ
lığına kavuşturmada yardımcı olmaktadır? 

Sayın milletvekilleri, son kitabın yazarı, eğer isim 
benzerliği yoksa, kimdir, bilir misiniz : Bakanlıkta 
üst görevlilerden birisidir! Tavısiye edilen kitapların al
tında da imzası bulunmaktadır; kendi kitabı da, tav
siye edilen kitaplar arasındadır. Suyun başını, millî 
eğitimimizi, çocuklarımızı kimlere emanet etmişiz; tak
dirlerinize bırakıyorum. 

(Kanımca, Al - Baraka ve Faisal Finans kurum
larının SBKA'dan bazı, firmalar için kâğıt almaları 
da, tehlikenin boyutunu sergilemektedir. Anlayabildi
ğim kadarıyla, Al - Baraka; Faisal Finans Kurumu, 
ibâzı yayınevleri ve Millî Eğitim Bakanlığı üçlü saca
yağı biçiminde, yavaş yavaş, öğrencilerimizin beyinle
rini yıkamaya girişmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, sanıyorum ki, 12 Eylül, bi
linen bağnaz görüş ahtapot gi'bi Türkiye'yi sarsın, eko
nomik, sosyal ve hukuk sistemimizi dinî esaslar üze
rine oiturfcsun diye yapılmamıştır. Şimdi bir çağrıda 
bulunuyorum : Millî eğitim suyun başıdır, değerli Mil
lî Eğitim Bakamımız bu konuyu bizzat kendisi incele
meye atmalıdır; kendisini uyutmuşlarsa, artık uyanma
lıdır. İktidar ve muhalefet partileri, büıtün milletvekil
lerini, tavsiye edilen bütün ©serleri incelemek üzere 
işbölümü yaparak göreviendirmelidirler. Atı alan Üs
küdar'ı ıgeçmeden, konunun üzerine iktidar ve muha
lefet birlikte gitmeliyiz. Çocuklarımıza sağlam bir di
nî eğitim verilmesine hepimiz taraftarız; ama bu şek
le, bu beyin yıkamaya asla, asla ve asla... 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve Bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Doğu Anadolu Bölgesinin tarımsal ve hayvansal so
runları konusunda gündem dışı konuşması 

ıBAŞKAN — Doğu Anadolu Bölgesinin tarım ve 
hayvancılık sorunları üzerinde Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu. 

Buyurun Sayın Nalıbantoğlu. (SHP sıralarından al
kışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, .sayın milletvekilleri; bu konuşmamda Doğu 
Anadolu Bölgesinin tarımsal ve hayvansal sorunlarını 
dile getireceğim. Hepinizi saygıla selamlarım. 

Doğu Anadolu Bölgesinin tarımsal sorunlarını aşa
ğıdaki şekilde özetlemek mümkündür : 

Bölgedeki tarımsal işletmelerin büyük bölümünü, 
küçük aile işlenmeleri oluşıturmaktadır. Tarım işlet
melerinin sermayeleri yetersizdir. Üretim konusunda 
arzu edilen seviyede teknoloji geliştirilememiştir. Di
ğer bölgelere nazaran prodüktivite düşük olup, üretim 
maliyetleri yüksektir. 

Çiftçiler, etkin bir şekilde teşkilatlandırılmamışlar-
dır. Üreticiler, tarım ürünlerini pazarlamada büyük sı
kıntı çekmektedirler. Tarım ürünlerinin bozulmadan 
muhafazasına imkân veren ve teknik şartlarf haiz de
polar, ihtiyaca cevap verecek miktarda değildir. 

Tarımsal altyapı yatırımları yeteri kadar geliştirile-
rnemişitir. Tarımın bava şartlarına bağımlılığı azaltıla-
iiriamışitır. Sulamaya açılan alanlarda sulama oran ve 
randımanları çok düşüktür. Çiftçiler, sulama konusun
da yeterli derecede eğitilememişlerdir. Bölgede gübre 
kullanımı düşük seviyededir. Çiftçiler, çok arzu et
melerine rağmen, gübre fiyatlarındaki devamlı artışlar 
nedeniyle gübre alıp kullanamamaktadırlar. Gübre 
kullanımı, tekniğinin öngördüğü şekilde, toprak tah
lili ve ekilen ürün çeşidine göre yapılmamaktadır. 

Bölgede, uyum sağlayan, sertifikalı ve kontrollü 
tohum temin etmekte çiftçiler sıkıntı çekmektedir. 

Ziraat Bankası şube müdürlüklerince kredi ver
mede çiftçilerden isüenilen teminatlar, bölgede ka
dastro istemleri yapılmadığından, çiftçilerce teminat 
ıgösıterilememekte ve kredi almak isteyen üreticiler kre
di alamamaktadırlar. Tarım sektörüne uygulanan kre
di faizleri çok yüksek olduğundan, üreticiler, aldıkla
rı krediyi ödemekte sıkıntı çekmektedirler. 

Ürün fiyat artışlarıyla girdi artışları arasındaki 
dengesizlik, çiftçilerin maddî yönden perişan olmala
rına neden olmaktadır. Desteklemeye'tabi olan ürün
leri devlet adına almakla görevli kuruluşlarca, ürün 
bedelleri, üreticilere peşin ve zamanında ödenmediği 
için, çiftçiler sıkıntı çekmektedirler. Bazı üreticiler 
ürünlerini düşük fiyatlarla tüccara satmak mecburi
yetinde kalmaktadırlar. 

Bölgede uygulanan hayvancılığı geliştirme proje
lerinden, beklenen netice elde edilememiştir. Hayvan 
üreticileri maddî ve manevî bakımdan güç durumda
dır. Bölgedeki et ve (süt hayvancılığı işletmelerinin 
çoğu kapanmıştır. Bölgede et ve süt hayvancılığı ile 
iştigal eden üreticilere, hayvanlarını beslemede ve 
hastalıklarla mücadele konularında projeye dayalı et
kili bir eğitim programı uygulanamamaktadır. 
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Çayır ve meraların verimleri çok düşüktür. Yem 
bitkileri tarımı geliştirilememiştir. Kış aylarında kaba 
yem temini bir sorun olduğu gibi, bunlar çok da pa
halıdır. Şu sıralarda da Doğu Anadolu'da köy yolları 
kapalı olduğundan, ot, saman, yem köylere ulaşma
makta, hayvanlar ölmektedir. / 

Et ve Balık Kurumu ile Süt Endüstrisi Kurumu 
gibi kamu iktisadî 'kuruluşlarınca hayvansal ürün alım 
fiyatları oldukça düşük belirlenmektedir. Yetiştirici
lere, emeklerinin karşılığı bir fiyat verilmek suretiyle 
hayvanısal ürünleri satın alınmamaktadır. Kuruluşlar, 
daha ziyade kâr gayesiyle çalışmalarını sürdürmekte
dirler. Bu durum, hayvansal ürün üretimine olumsuz 
yönde etki yapmaktadır. 

Bölgede yeterli miktarda teknik eleman ve vete
riner hekim olmadığı gibi, kaliteli eleman da azıdır. 
Personel Yöneiimeliğince, Doğu Anadolu Bölgesi il
lerine, fakültelerden yeni mezun olan elemanlar ta
yin edilmektedir. Kamu sektöründe yeterli sayıda va-
sıit)a olmasına rağmen, yeterli sayıda şoför de bulun
mamaktadır. 

(Bu sorunları sayın bakanımız da -teşekkür ederim, 
gelmişler, dinlediler- zaten 'biliyorlar. Bu sorunlar es
kiden de vardı, bu hükümet döneminde de var; an
cak Sayın Özal, altı yedi seneden beri, ekonomik po
litikası nedeniyle hu «orunları çözememektedir. Bu 
İba'kımidan, hükümetin şu anda ilgisini çekmek için bu 
konuşmalını yaptım. 

IŞimdi müsaadenizle ibir de şiir takdim edeceğim. 
(Alkışlar) 

Sayın Doğan! 
Ormanı söktün 
Çayırlar söktürürün, 
Yağmurlar azaldı, mera kuruttun, 
Üreticileri dize çökürttün. 
Sayın Doğan senin hünerin nerede? 
Et ile tohumluk ithal ettirdin, 
iBi'smillahısız etleri de yedirttin, 
Traktörleri de haciz ettirdin. 
Sayın Doğan senin dermanın nerede?. 
ISaygılar sunarım. (Alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
3. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, son gün

lerde artan sağlık sorunları ve iktidarın bu sorunlar 
karşısındaki tutumu konusunda gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Son günlerde artan sağlık sorunları 
ve iktidarın sağlık problemleri konusunda Samsun 
!Miltetvekili Sayın Hasan Altay. 

Buyurun Sayın Alitay. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlayarak söz
lerime başlıyorum. 

Kişilerin temel ve en vazgeçilmez haklarının ba
şında, sağlıklı bir şekilde yaşamak hakkı gelir. Dev
letlerin, klasik, en başta gelen görevi, hatta var oluş
larının nedeni, halkın sağlıklı bir şekilde yaşaması ve 
igelişmesini sağlama'ktır. Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 56 ncı maddesi özetle, «Herkes sağlıklı bir çev
rede yaşama hakkına sahiptir» şeklindedir ve bizim 
ibu görüşümüzü ısomütlaştırmışıtır. 

Yıllardan beri süregelen sağlık problemlerinde, 
bir haftadır, ongundur basında yansıyan şekliyle çok 
daha değişik problemler ortaya çıkmıştır; bunların ba
şında deterjan olayı gelmektedir. 

Sağlık Bakanlığının, Türk halkının sorunlarına ne 
kadar yabancı olduğuna bakınız : Sağlık Bakanlığı
nın bir yetkilisi, «(Deterjanın olumsuz etkisinden kur
tulmak için bir tabağı yedi litre suyla çalkalarsanız 
hiçibir mesele kalmaz» diyor. Bu sayın yetkili herhal
de Arikara'da yaşamamış -ki yaşıyor- yedi litre suyu 
belki bir haftada evine bulamayan aileler var, çeşme
lerden su taşıyan aileler var. Bu nasıl bir bakanlıktır? 
Ya halkın sorunlarını ciddiye almamaktadır ya da 
Türkiye'nin meselelerini bilmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, geçen gün yolum bir hasta
neye düşüü, bir yakınımı ziyarete gittim; gördüğüm 
manzara şu : Hasta sahipleri veya hastaların bizzat 
kendileri koğuşlarını temizlemek için zorlanıyorlar. 

iMEHMlET ÜNER (Kayseri) — Hangi hastane 
Hasan Bey? 

.HASAN ALTAY (Devamla) — Numune Hasta
nesine bağlı rehabilitasyon merkezi. 

Tüm samimiyetimle söylüyorum, hamam1 böcek
leri alışmışlar, güpegündüz ortada dolaşıyorlar. 

(MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Muayeneye gelmişlerdir! 

HASAN ALTAY (Devamla) — Muayene değil 
efendim. 

IBasını izlerseniz, sağlam giden ve normal, iyileşen 
hastaların yüzde 80'inin hastanelerde sarılık kaptığını 
öğrenirsiniz. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sen 
muayeneye mi gittin? 

HASAN ALTAY (Devamla) — Yine basına ba
karsanız, çarşaf çarşaf : «Kanser yiyoruz, kanser içi
yoruz..» Tüm bunlara rağmen hükümetin yaptığı 
nedir? 
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Değerli arkadaşlarım, iktidarın çok itibar ettiğini 
söylediği ve dış ülkelerdeki itibarıyla öğünç duydu
ğunu 'hepimiz biliyoruz; kendilerince tek itibar edi
lecek bir konu o. Bakınız, bir Alman profesör veya 
sağlık uzmanı ne diyor : «Siz AİDS konusunda çok 
geç kaldınız. Alacağınız bu önlemleri bir yıl önce 
almalıydınız.» Ama bakıyoruz muhalefetin, diğer 
kamu kuruluşlarının ve basının çok çok gerisinde 
olarak sağlık Bakanlığı, tavır koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, radyasyon olayı, deterjan 
olayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından çok, Sağlık 
Bakanlığının görevleri arasındadır kanımca. Sizler, 
zaman zaman, bütçenin yüzde 4,8 oranına çıkan sağ
lık bütçesini 1,8'lere, yüzde 2'lere indirmekle hiçbir 
sorunu çözemezsiniz. Çok güvendiğiniz, çok bel bağ
ladığınız, şu günlerde gündemde olan Sağlık Yasa 
Tasarısı da sorunu çözmeyecektir. Çünkü, ülkemizde 
sağlık personelinin yıllardan beri gelen birtakım so
runları vardır ki, doktorundan hemşiresine kadar 
büyük çoğunluğu rastgele, eleman yokluğundan ve 
fırsattan istifade, sorumsuzca davranmaya alışmış
lardır. Sizler de hastaneleri biliyorsunuz; söylenen şu: 
«iBeyefendi, milletvekili olmayın, isterseniz bakan 
olun, kim olursanız olun; benim görevim bitiyor» di
yerek saat 11.30'da ayrılıyor ve hiç/bir şekilde hasta 
ile ilgilenmiyor. 

Yine sik sık gördüğünüz manzara: Bakımsızlıktan 
ölen hastalar, ceryanların kesilmesinden ölen hasta
lar... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sağlar bizimdir! 
HASAN ALTAY (Devamla) — ... parasızlıktan 

yatamayan hastalar ve sizin Fak-Fuk Fonumuzdan 
da yaralanamayan, gazete kampanyaları ile ameliyat 
olmaya çalışan yoksul kişiler... 

Sağlik Bakanlığının, sağlık sorunlarını çözebilme
si için, öncelikle zihniyetini değiştirmesi gerekir. Dok
torlara sorumluluğunun bilincini hatırlatacak tıp hu
kukunun geliştirilmesi ve yerleştirilmesi zorunludur. 
Bunlara bakınız arkadaşlarım; birçok olay var, hiç
bir Batı ülkesinde olduğunu sanmıyorum: Hasta kar
nında unutulan gazlı bezler, yanlış ameliyatlar ve 
hatta yanlış bir organı kesip almak gibi!... Tüm bun
lara karşı, hemen hemen hiçbir doktorun, bu sorum
suzluğundan dolayı mahkûm edildiğini, tazminat öde
diğini duyamazsınız. Eğer bu düşünce, bu zihniyet 
düzeltilmediğinde, getireceğiniz bu yeni tasarı, sa
dece ve sadece bir kısım sağlik tüccarı doktorların cep
lerini! şjişirrndkten, fakir halka, yoksul halka yeni ye
ni külfetler getirmekten başka hiçbir işe yaramaya
caktır. 

Sağlık Bakanlığı, sorumsuz sağlık personelini yo
la getirmenin yollarını arayıp bulmalı, bunları en 
iyi şekilde kullanıp, verimli hale getirdikten sonra, 
diğer çözüm yolları aramalıdır. 

Şunu söyleyebilirim: Ben şahsen bu yeni tasarıya 
karşı değilim; ama getireceğiniz tasarı, bu şekil uy
gulamayla hiçbir işe yaramayacaktır ve hepimizin 
sağlığı tehlikede olduğu gibi, özellikle radyasyon ola
yı nedeniyle, gelecek kuşakların sağlığını dahi tehli
keye sokuyorsunuz. Bu nedenle, bu tip olaylar hafi
fe alınmamalı, ciddiyetle üzerine gidilmelidir. Çevre 
sağlığı konusunda, özellikle TRT'den, çok daha bü
yük ölçülerde yararlanılmalı, birtakım varsayımlarla, 
«Radyasyonlu çay lezzetli olur, AİDS bizim ülkemiz
de olmaz» gibi sorumsuz beyanlarla olaylar geçişti
rilmemelidir. 

Bu dilek ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
j 1. — Parlamentolararası Birliğin yeni dönem ça-
I Uçmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil 

edecek olan Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca 
aday olarak gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tez
keresi (5/130) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, Türk ye Büyük 

Millet Meclisi ıBaşkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Parlamentolararası Birliğin yeni dönem çalışma

larında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ede
cek olan Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca 
aday olarak gösterilen üyelerin isimleri aşağıda su
nulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 
sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 1 inci 
maddesi uyarınca yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubuna seçilen 
üyeler : 

Anavatan Partisi : 
Barlas Doğu (Ankara) 
Adnan Tutkun (Amasya) 
Fahrettin Kurt (Trabzon) 
Akgün Albayrak (Adana) 
Göksel Kalaycıoğlu (Ankara) 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti : 
Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) 
Doğru Yol Partisi : 
Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
Demokratik Sol Parti : 
İsa Vardal (Zonguldak) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2, — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye 

- Malezya Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi ve eki Kurucular Kumlu listesi 
(5/131) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir başka tezkeresi vardır, okutup ona
yınıza sunacağım. 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Parlamentolar-

arası Türkiye - Malezya (Malaysia) Dostluk Grubu 
kurulması için ilişik listede isimleri yazılı sayın mil
letvekillerinden oluşan kurucular kurulunun istemi, 
hükümetin de konu hakkındaki görüşü alındıktan son
ra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın 15.1.1987 tarihli toplantısında görüşülerek Yasa
ma Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlenme
si Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanunla değişik 4 ün
cü maddesi uyarınca sözü edilen dostluk grubunun 
kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu kanunun uy
gulanmasına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

1. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih 
ve 3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu RaporuJl 1819) (S. Sayısı : 519) (l) 

(1) 519 S. Sayılı Basmayazı 12.2.1987 tarihli, 
64 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Parlamentolararası Türkiye - Malezya Dostluk 
Grubu Kurucular Kurulu : 

Kurucular Kurulu Başkanı : Halil Şıvgın; ANAP, 
Ankara Milletvekili. 

Kurucu üyeler : 
Ali tanrıyar (ANAP İstanbul) 
Hayrettin Elmas (ANAP İstanbul) 
Mehmet Kocabaş (ANAP İçel) 
Yılmaz Altug (ANAP Sivas) 
Beşir Çelebioğlu (ANAP Mardin) 
Mustafa Çakaloğlu '(ANAP Antalya) 
Göksel Kalaycıoğlu (ANAP Ankara) 
Sadettin Ağacık (ANAP Kastamonu) 
Abdurrahman Demirtaş (ANAP Hatay) 
Fecri Alpaslan (ANAP Ağrı) 
Talât Zengin (ANAP Malatya) 
Süleyman Yağcıoğlu (ANAP Samsun) 
Enver özcan (SHP Tokat) 
Hilmi Nalbantoğlu (SHP Erzurum) 
Özer Gürbüz (SHP Sinop) 
Namık Kemal Şentürk (DYP İstanbul) 
Mustafa Murat Sökmenoğlu (DYP Hatay) 
Ali Ayhan Çetin (DYP Çorum) 
Doğan Kasaroğlu (DYP İstanbul) 
Sabri Irmak, (DSP Konya) 
H. Yılmaz Önen (SHP izmir) 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu (Bağımsız Afyon) 
Onural Şeref Bozkurt (Bağımsız Çanakkale) 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar 
gereğince, gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına geçiyo
ruz. 

Sayın Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderilen, 26.4.1961 Günlü ve 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 
ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Ka
nuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında 25.12.1986 Tarih ve 33*28 Sayılı Kanun ve 
Anayasa Komisyonu Raporu üzerindeki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

— 577 — 
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(Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon Raporunun tümü üzerinde Doğru Yol 

Partisi ve Demokratik Sol Parti Grupları konuş
muştur. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Coşkun Bayram'ın. 

Buyurunuz Sayın Bayram (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA COŞKUN BAYRAM 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: gö
rüşülmekte olan 519 sıra sayılı Yasa teklifi üzerin
de, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini arz etmeye çalışırken, yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sözlerime, bu teklifin 25.12.1985 tarihindeki müza
keresi sırasında yine bu kürsüden söylemiş olduğum 
birkaç cümleyi hatırlatarak başlamak istiyorum: bel
ki ileride faydası olur ümidiyle. 25.12.1986 tarihin
de bu kürsüden yaptığım konuşmamın son kısmında 
şöyle söylemiştim: Az evvel de sözlerimin Yatsın
da izah ettiğim gibi, hiç de aceleye getirilmesine ge
rek yoktu bu kanunun. Halen yürürlükteki mevcut 
yasanın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası bu boş
luğu rahatlıkla doldurmaktadır. Yine tekrar ediyo
rum sözümü, bu kanun teklifini çekiniz, kamuoyu
nun tartışmasına açalım, rahatlıkla Meclisin müza
keresine açalım, müşterek bir yaklaşım varsa, onları 
saptayalım ve enine boyuna görüşme imkânı hazır
layalım. 

Yine aynı gün, bu kürsüden konuşan partimizin 
diğer sözcüsü Kahramanmaraş Milletvekili Sayın 
Turan Bayezit de şöyle söylüyordu; aynen zabıtlar
dan okuyorum: «Bunun bu sıkışık anda getirilmesin
de hiçbir zorunluluk yoktur. (Yani kanun teklifi
nin) iki grup sözcüsünün de okuduğu 11 inci mad
denin- l(a) fıkrası son derece açıktır. Arkadaşım yine 
Anavatan Grubu sözcüsü, çok hukuksal açıdan 
kabulü mümkün olmayan bir yaklaşıma girdiler 31 
Aralıkta bunların görevi bitmiştir dediler. Bitmez 
arkadaşlar, hizmetlerde devamlıdık vardır. Siz, her 
ne kadar, bugün Meclisin tatile girmesiyle yasama 
görevinin bittiğini, ara verildiğini söylediniz; ama 
ona da ara verilmez, biz yarın yine toplanırız;, cu
martesi, pazar günü hâkimler mahkemelerine git
miyor diye; pazar akşamı, pazartesi akşamı, cumar
tesi, pazar günü sayın bakanlar, valiler evlerinde 
oturuyorlar diye yürütme mi duruyor? Devletin 
bütün hizmdtleri, aslî fonksiyonları devam eder. 

Onun için, 31 Aralık akşamı bunlar seçilmemiş ol
sa dahi, kanun çıkmamış olsa dahi, onlar seçilene 
kadar görevleri devam eder. Bakın bizden önceki 
kanun koyucu işi aklıselimle halletmiş, Ne demiş? 
«Tümü seçilmeden» demiş. Değiştirilecek, rotasyona 
tabi tutulacak 5 kişiden iki kişi, mesela Danıştay-
dan seçileceklerden biri dahi seçilmemiş olsa, öbür 
seçilen göreve baışlayamıyor, devam ediyor. Tabiî 
bu hizmetin . devamlılığından kaynaklanan bir şey. 
Soruyorum şimdi sayın sözcüye ve gruba, Sayın 
Başbakana, şu kanunu farzımuhal Sayın Cumhur
başkanı geri çevirse ne olacak arkadaşlar? Bitti mi, 
dünyanın sonu mu geldi? Sizin yaklaşımınızla dün
yanın sonu geldi» O gün Turan Bayezit böyle di
yordu. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, dünya
nın sonu gelmedi; ama bu kanun teklifi bu Meclise, 
buraya geri geldi. Zaten üç yıldan beri bu Mecliste 
hep bu olayları yaşadık. Kanunların müzakerelerin-. 
de, devamlı şekilde muhalefetin uyarıları göz ardı 
edildi ve bazen Anayasa, bazen de hukukun temel 
kuralları çiğnenerek, parmakların otomatikman kalk
ması neticesinde kanunlar kabul edildi; ama sonun: 

da bunların birçoğu, ya Cumhurbaşkanlığından ge
ri döndü ya da Anayasa Mahkemesince iptal edildi. 
öyle ki, artık kanunların veto edilmesi veya Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmesi, neredeyse, asıl 
bir kural haline geldi. 

Şimdi izin verirseniz, sözlerimin bu kısmında, 
ta Amerikanlardan kendi grubuna «önergeleri mu
halefetin suratına çarpın» diye mesaj gönderen Sa
yın Başbakana bu kürsüden bir mesaj vermek 'isti
yorum: önce, bir insanlık görevi olarak (Sayın Ge
nel Başkanımız ve Grup Başkanvekilimizden son
ra 'ben de gerek şahsım, gerekse Grubum adına ken
disine acil şifalar diliyorum. Ancak, Meclis Tüzü
ğünde ve Meclis geleneklerinde bulunmayan bu 
«Surata çarpma» tabirini de bir daha kullanmama
larını diliyorum. Zira, bu tabiri hiç kullanmaması 
gereken bir kişi varsa, o da bizzat Sayın Başbaka
nın kendisidir. 

HÜSEYfN AVM SAĞKSBN (Ordu) — Anar
şist... 

COŞKUN BAYRAM (Devamla) — Vatandaşla
rımız İngiltere sınır kapısından geri döndürülürken, 
çeşitli vize uygulamalarına maruz kalırken, hâlâ 
milletin gözünün içine baka baka «Dış itibarımız 
fevkalade artmıştır» diyebilen Sayın Başbakanı, bi
raz da yüce Meclisin itibarını düşünmeye davet 
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ediyorum. Çünkü, siyaset tarihinin hiçbir dönemin
de, ne 'bu kadar çok sayıda kanun, Cumhurbaş
kanlığı tarafından veto edilmiştir, ne de Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, demokrasilerde, iktidarın, 
muhalefetten gelen her öneriyi kabul etmesini bek
lemek, sistemin doğası gereği, nasıl mümkün değil
se; muhalefetin de, iktidarın her teklifine «Evet» de
mesi beklenilemez elbette. Bu doğal bir olgudur; 
ancak, bu farklılıkların bir zıtlaşmaya dönüşmeme
si de, yine aynı şekilde sistemin gereğidir, llşte, bu 
zıtlaşmayı önleyecek tedbirlerin alınması, asgarî 
müştereklerin aranması, siyasî partilere ve özellikle 
de iktidar partisine düşen bir görevdir; ama ne ya
zık ki, çağdaş demokrasilerde bir uzlaşma yönte
mi olan diyalogun, iktüdar partisince benimsenmediği, 
artık hepimizce bilinen bir gerçektir. İzlenen bu yol, 
doğru bir yol değildir; sorumluluğu da ANAP ikti
darına ve Sayın Başbakana aittir. 

Değerli milletvekilleri, bu kanunun daha önceki 
müzakereleri sırasında muhalefete mensup sözcüle
rin hemen hepsi de aşağı yukarı aynı mahzurları dile 
tgetird'iler; ama uyarılar hiç dikkate alınmadı. Hatta 
bakınız, çok dikkat çekici bir durum, konuşmamın 
•bir yerinde şöyle bir ifade kullanmıştım; geçici 18 
inci maddeye gelince, aynen zabıtlardan okuyo
rum: Bu geçici 18 inci maddeyle, komisyon rapo
runa baktığımız zaman, bazı ANAP Milletvekili 
arkadaşlarımızın da muhalefet şerhi koyduğunu gö
rüyoruz. Ben onlardan özellikle rica ediyorum, mu
halefet şerhi koyanlardan bir tanesi gelsin, bu mu
halefet şerhini lütfen burada izah etsin ve bugüne 
kadar hiç alışılmamış, daha doğrusu yapılmamış 
bir şeyi burada yapsınlar; yani Sayın Başbakan 
Parmak kaldırınca, kendileri de otomatik olarak 
parmak kaldırmasınlar; gelsinler, bu muhalefet şerh
lerini burada izah etsinler, şeklinde bir ifade kullan
mıştım. Ancak, bunu bile yapmadınız, otomatiğe 
bağlanmış gibi parmaklar, bu muhalefet şerhine 
rağmen hep aynı istikamette kalktı. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, son derece 
önemli gördüğümüz bir konuyu, altını çizerek vur
gulamak istiyorum. Yüce Meclisin, görüşmekte ol
duğumuz bu konuda ve bundan sonraki diğer ko
nularda görüşme ve kararlarında, liderlerinin ve par
tilerinin hesap ve siyasî çıkarlarını dışlayabildiği öl
çüde, yıllardan beri rayına oturtmak için gayret 
gösterdiğimiz demokrasiyi, toplumumuzun özlediği 
bir sistem haline getireceğine inancımızı hâlâ mu

hafaza etmek istiyoruz. «Patron karar verir, biz uy
gularız» sözleri, demokratik bir sistem içerisinde, 
göze ve kulağa hiç de hoş gelmiyor. 

Değerli milletvekilleri, yine, geçen konuşmamın 
son kısmında şöyle bir ifade kullanmıştım: Şimdi 
göreceğiz; bizden, yani muhalefetten gelen önerge
lerin hepsi reddedilecek; Anavatan Partisi tarafından 
gelen önergelere «Evet» denecek ve getirilen bu 
korsan teklif de, bu şekilde kanun olarak bu Mec
listen çıkacak. Evet, aynen söylediğimiz gibi oldu; 
muhalefetin önergelerinin hepsi reddedildi, iktidar 
partisi kanadından gelen önergeler kabul edildi. 

Şimdi, hep beraber bakalım, bu kanun neden 
geri gönderilmiş acaba yüce Meclise? Gerçek sizin 
dediğiniz gibi değil. Bakıyoruz, 3 üncü ve 8 inci mad
deler, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 'geri 
gönderilmiştir. Hatırlarsınız, her iki madde de, bu 
kanunun daha önceki görüşmeleri sırasında verilen 
önergeler doğrultusunda kabul edilmişti. 

Ayrıca, dikkatinizi çekmek istediğim çok önemli 
bir nokta da, sorumluluk taşıyan kişilerin özellikle, 
davranışlarıyla ilgili; önergedeki imzalardan bir ta
nesinin, eski Adalet Bakanı Sayın Necat Eldem'e, 
bir tanesinin de Grup Başkanvekili Sayın Pertev 
Aşçıoğlu'na ait olmasıdır. Bu çok eriterasan bir du
rum. önergeye komisyon katılmadı, - zabıtlarda mev
cut - hükümet de katılmadı; yani her ikisi de bu 
önergeyi benimsemedi; ama sırf Başbakanın «Ka
bul» doğrultusunda parmak kaldırması nedeniyle, 
iktidar grubu istisnasız parmak kaldırdı ve önerge 
doğrultusunda - ki Anayasaya açıkça aykırıdır -
kabul edildi. Muhalefetin, önergeler hakkındaki, İç
tüzüğe ve Anayasaya aykırılık iddiaları hiç nazarı 
itibara alınmadı. 

S inci madde de yine Sayın Necat Bidem ve Sa
yın Pertev Aşçıoğlu'nun da imzalarını taşıyan bir 
önerge doğrultusunda kabul edilmişti. Bu önergeye 
komisyon, yeni bir teklif getirdiği gerekçesiyle ka
tılmamıştı. Çok ibret verici bir durum : Sayın' Ana
yasa Komisyonu Başkanı, bu önergenin yeni bir tek
lif, yeni bir düzenleme getirdiğini kabul ve beyan 
ediyor; ancak, İçtüzük gereği yapması gerekeni ya
pıyor; teklifin komisyona iadesi yönünde hiçbir 
teşebbüs ve gayreti olmuyor; ondan sonra da, oyla
nıyor ve yihe parmak çoğunluğuyla Sayın Başba
kanın isteği doğrultusunda kabul ediliyor! 

Bu ne biçim bir hukuk zihniyetidir, bu ne biçim 
bir hukuk anlayışıdır? 'Nerede kaldı hukuk devleti, 
hukukun üstünlüğü ve Anayasaya saygı? Bu tür, 
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«JBen yaptım, oldu» anlayışıyla, pervasızca yapılan 
Anayasaya aykırı davranışları, grup disiplini maza-
retiyle de izah etmek mümkün değildir bizce. 

Değerli milletvekilleri, hu maddedeki mevcut 
düzenlemenin, yani 8 inci maddedeki mevcut dü
zenlemenin demokrasi kurallarına uygun olup olma
dığı ayrı bir konu. Ancak, Anayasanın geçici 16 ncı 
maddesiyle, 298 sayılı Yasanın ek geçici 3 ünoü 
maddesi yürürlükte olduğu sürece, önergeyle getiri
len değişikliğin Anayasaya aykırı olduğunu bilmek 
için hukukçu olmaya da ©erek yoktur. Anayasanın 
ve kanunun nasıl değişeceğini de, gerek Sayın eski 
Adalet Bakanının, gerekse grup başkanvekilinin, 
(birçok kişiden daha iyi bilmesi gerektiği kanısında
yız. 

Değerli milletvekilleri, bizim bütün amacımız ve 
gayretimiz, demokrasimizin sağlıklı bir yapı kazan
masına hizmet etmektir; demokrasiyi yozlaştıraeak 
tırmanışları, davranışları, zamanında önlemektir. 
Çünkü, daha önceki deneyler göstermiştir ki, Tür
kiye'de ne zaman demokrasi yozlaşmışsa, o zaman 
araba çamura saplanmış, yolda kalmıştır. Bu olay
ların faturasını ise, parti liderlerinden ve kadrola
rından çok, demokrasiden bir müddet uzak kalmak 
zorunda kalan halk ödemiştir. iBütün bu olan bi
tenlerden sonra da kimsenin buna hakkı yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak 
bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Siyasal 
rejimin kaderini belirleyecek, etkileyecek bellibaşlı 
etkenlerin en önemlilerinden biri olan bu konu
nun, böyle bir kanun teklifinin, partilerarası görüş
me ve tartışmalara başvurulmadan »gündeme geti
rilmiş olması, rejim açısından da bir talihsizliktir. 

Meclis gelenekleri, Siyasî Partiler Yasası ve Se
çim Yasaları gibi temel konulardaki düzenlemelerin 
partilerarası diyalogla yapılması gerektiğini ortaya 
koyduğu ve geçmişte de bunun pek çok uygulama
sı bulunduğu halde, ANAP iktidarı, bu konudaki 
teklifi partilerarası müzakereye açmadan ve müşte
rek yaklaşımları saptamadan Meclis Başkanlığına 
vermiş olmakla, diğer konularda olduğu gibi, bu 
konuda da gelenekleri çiğnemiş ve demokrasinin 
sağlıklı işleyişinin en önemli yönetim olan diyalog 
ve uzlaşmayı göz ardı etmiştir. Aslında, bu yasada 
ve Seçim Yasasında, düzeltilmesi gereken birçok 
temel hususlar vardır. Biz, daha önceki konuşma
larımızda bunları dile getirdik ve İktidara diyalog 
çağrısında bulunduk. Ancak iktidar, her zaman yap
tığı gibi, bu çağrımıza ilgi duymadı; meselenin özüne 
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değil, ayrıntılarına yöneldi. Halbuki, rejimin teme
liyle tiügili konularda bir değişiklik yapılacağı zaman, 
Meclisteki diğer partilerin de görüşünü almak ge
rekir; çünkü, sistemin /temel müesseseleri bu sayede 
istikrara kavuşur; ama görüyoruz ki, ANAP iktidarı, 
her zaman olduğu gibi, yine, «(Ben yaptım, oldu» 
zihniyetiyle hareket etmiştir. 

(Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifindeki 
esaslı amaçlardan bir tanesi de, dört beş ay önceki 
bir düzenleme ile muhalefete getirilen TRT kısıtla
ması herhalde yetmedi ki - ara seçimleri neticesi de 
bunu teyit etti - muhalefeti elden geldiğince mikro
fondan ve ekrandan uzak tutmaktı; asıl amaç buy
du. Zira, iktidarın bu konudaki olanakları sınırsız
dı; icraatın içinden, icraatın dışından, temel atma
lar, kurdele kesmeler vesaire şeklindeki olanakları, 
kendisine bir ayrıcalık kazandırıyordu. 

İBu şekildeki düzenlemenin, Anayasa ve hukuk 
devleti ile bağdaşmayacağını muhalefet sözcüleri 
olarak çok söyledik; ama dinletemedik. Görünen 
odur ki, siz bu hukuk dışı uygulamalardan vazgeçme
yeceksiniz, biz de Anayasa Mahkemesine başvuraca
ğız; çıkardığınız kanunlar ya iptal edilecek ya Cum
hurbaşkanlığından geri dönecek. Bu arada epeyce 
zaman kaybedecek; istikrarsızlık olacak ve neticede 
bu ülkeye ve ulusumuza yazık olacak. 

Hâlâ Batı düzeyinde bir demokrasiye sahip de-
. gitsek; bunun nedenlerinden biri de, seçmenin siya
sal bilinci ve kültür düzeyi değil; parti yöneticileri
nin, iktidar hırsıyla - hem de ne pahasına olursa 
olsun iktidar hesapları neticesi - sistemin temeliyle 
oynamalarından ileri gelmektedir. 

Toplumsal desteğini yitiren ve seçmenin büyük 
bir çoğunluğunun, karşısında olduğunu anlayan her 
iktidar gibi bu iktidar da, artan bir biçimde, de
mokrasiye aykırı ve hukuk devletini zedeleyici ey
lemlerini artırmak zorunluluğunu duymuştur. Siya
sal tarihimiz, zayıflayan, gücünü yitiren ve toplum
sal destekten yoksun kalen iktidarların, iktidarda ka
labilmek için, demokrasiyi ve hukuk devletini nasıl 
zorladıklarının şanssız örnekleriyle doludur.. Ancak, 
hiç unutulmaması gereken bir noktayı, bir daha tek
rarlayarak sözlerimi bitiriyorum: 

Geçmişteki tatbikat iyice beMem'iştir ki, bu gibi 
tek taraflı ve ince hesaplara dayalı düzenlemeler, 
hiçbir siyasî iktidara yarar sağlamamıştır; «Tarih te
kerrürden ibarettir» kuralına göre, eminim, size 
de yarar sağlamayacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

580 — 



T. B. M. M. B : 67 19 . 2 . 1987 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bayram. 
Bizdeki kayıtlara ıgöre, Ibaşka söz isteyen yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum ? 

26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 
12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Ek

lenmesi Hakkında Kanun 

MADDE 1. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 11 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu 
Madde 11. — Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve 

dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, 
beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri ara
sından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu 
ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla ara
larından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı 
yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski 
üyeler görevlerine devam ederler. 

Başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında 
başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik 
eder. Başkanvekilinin de engeli halinde, asıl üyelerin 
en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir. 

Her yenileme seçiminden sonra, Yüksek Seçim 
Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler 
arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Baş
kan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

Başkan veya başkanvekilinin bu görevi bırakması 
halinde, boşalan yer için Yüksek Seçim Kurulunca 
yeniden seçim yapılır; başkan veya başkan vekilliğin
den ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini 
alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — 101'i arıyorsu

nuz değil mi Sayın Başkan? 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — 45 kişi 

var Sayın Başkan; oy verenler 45 kişi. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üye seçimi zamanı 
Madde 12. — Yüksek Seçim Kurulunun görev 

süresi biten üyeleri yerine yenilerinin belirlenmesi için 
üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapı
lır. 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, eksik
lik yukarıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu yol
dan seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini ta
mamlar. Seçim, başkan veya başkanvekilinin kuruldan 
ayrılmış olması nedeniyle yapılmış ise, yeni üyenin de 
katılmasıyla başkan veya başkanvekili seçimi yapıl
dıktan sonra, bu seçimin sonucuna ve 11 inci madde
nin son fıkrasında belirtilen esasa göre yeni üyenin 
yeri belirlenir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayalım Sayın 
Başkan. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Bakan
ların iki el kaldırması, teslim olduk anlamında mı Sa
yın Başkan (!). 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — 56 olumlu oy var, 

101 yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 2 nci madde kabul edilmiştir. 
'HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Nasıl ka

bul edildi? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — 101 oy yok Sayın 

Başkan. 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — 56 kabul 

var... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, nasıl kabul ediyorsunuz? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa

bahtan beri söylediğimiz budur. 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — 56 oy 

var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, 100 oy konusun
da bir itirazınız varsa, söylersiniz. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
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kında Kanunun 3270 sayılı Kanunla değişik 52 nci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Oy verme gününden önceki yirmibirinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin se
çim çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim 
Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği sü
re ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydı ile 
seçime katılan siyasî partiler tarafından verilecek me
tinler yayınlanır. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

AYHAN FİRAT (Malatya) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, oylama

da 101 oy gereklidir; fakat bu iki maddede gerekli oy 
temin edilemedi. Dolayısıyla, bu iki maddenin Mec
listen geçmesi, yasalaşması mümkün olmadı demek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, daha önceki uygulama
ları da biliyordunuz... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — itiraz olmadı; ama 
şimdi itiraz var efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri tarafından 101 
oy konusunda bir ciddî itiraz olduğunda ve bizce de 
çok açık ve bariz, görünür biçimde, 101 milletvekili 
bulunmadığı anlaşıldığında bakıyoruz; Başkanlık ola
rak kararımız da budur. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İtirazımız vardır 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, 101 kişilik karar yetersayısı ko
nusundaki esas, biliyorsunuz, daha önce de görüşül
müştü; ve net tespit, açık oylama ile ya da yoklama 
isteği ile oluyordu; fakat sayın milletvekillerinin 101 
kişilik karar yetersayısı konusunda çok ciddî itirazla
rı varsa, Başkanlıkça da aranıyordu. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, 1 inci maddenin oylamasında 45; 2 nci mad
denin oylamasında 56; 3 üncü maddenin oylamasında 
ise 57 kabul oyu vardı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İtirazın 
ciddisi, gayri ciddisi olur mu? 101 kişi kesindir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, uygulamaları
mızı biliyorsunuz. 101 kişilik yetersayı hususu ilk de
fa bugün uygulanmıyor; ama sayın milletvekillerinin, 
101 milletvekili bulunmadığı hakkında itirazları var
sa, Başkanlık Divanı olarak bu hususu tartışılmaya
cak biçimde tespit edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — 101 olum
lu oy lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arayacağım sayın milletvekili, bu
yurun. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — 101 olum
lu oy Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aranacaktır sayın milletvekili, ara
yacağım. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tup, işleme koyuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin üncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kaibul edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Behİç Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Haydar Özalp 
Niğde 

Mirza Kurşunluoğlü 
Van 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Ahmet İlhami Kösem 
Malatya 

İlhan Aşlkın 
'Bursa1 

F. Mihnibaın Erden 
İsparta 

Doğanıcan Akyürek 
fetanbül 

Mehmet Onur 
Kahraımaınmaraş 

Ismaıii Dayı 
(Balıkesir1 

Mehmet Umur Akarca 
Muğla 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Rüştü Kâzını Yücelen 
İçel 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Ferruh İlter 
istanbul 

Rafet İbrahlımoğlu 
Bitlis 

«MADDE 3. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 3270 sayılı Kanunla değişlik 52 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendi ile son fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmlştıir. 

d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen -konuşmala
rın yapıldığı günlerin dışında seçimlere katılan siya
sî partiler TRT Kurumunca usulüne göre tespit edi
len reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek 
şartıyla, birinci fıkrada (belirtilen tarihler arasında her 
biri bir dakikadan az olmamalk ve toplam süresi 
ikırkbeş da'kikayı geçmemek üzere ilave konuşma ya
pabilirler. Siyasî partiler bu ilave konuşmalarını, ay
rı zamanlarda yayınlanmak üzere televizyonun bir
den fazla kanalına dağıtabilirler. Ancak, bir kanal-

— 582 



T.B.M.M. B : 67 19 . 2 . 1987 O : 1 

da günde birden, toplanı olarak da altıdan fazla 
konuşma yapılamaz. Siyasî partiler bu bent gereğin
ce yayınlanacak propaganda konuşmalarında, yap
tıkları ve yapacakları icraatı görüntülü olarak da ve
rebilirler. Ancak, bu görüntülerde diğer partilere 
sataşma ve haikare't kastı bulunamaz. 

Oy verme gününden önceki yirmibeşinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin se
çim çalışmalarıyla ilgili bölümünde Yüksek Seçim 
Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği 
süre <ve 'kelime sayısı sınırları içinde kalmak ikaydı ile 
seçime katılan siyasî partiler tarafından verilecek me
tinler yayınlanır.» 

IBAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂ'MİİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, daha ön
ce arz ettiğim gibi, katılma imkânı yok. Katılamıyo
ruz alma, verilen önergenin gerekçesine göre, katıl
mada bir sakınca bulunmadığını arz ederim. 

IBAŞJKIAN — Önerge sahiplerinden?... 
OSMAN BAHADIR ((Trabzon) — Ben grup adı

na önerge üzerinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — önerge üzerinde olmuyor; önerge 

sahiplerinden bir sayın üyenin 5 dakika konuşma 
hakkı var biMyorsunuz, önerge üzerinde grup adına 
konuşma hakkı yok tüzüğe göre. 

Madde üzerinde geçti. 
M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Madde üzerinde 

ımüzakere açmadınız Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Açtım efendim. 
OSMAN BAHADIR ((Trabzon) — Yeni bir mad

de, önerge değil. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yeni bir teklif, 

komisyondan geçen metinde yok, bir fıkra ilave edi
yorlar. Bunun ne olduğunu açıklamaları lazım; biri
si açıklasın yahut Başkanlık Divanı açıklasın ki, 
bilelim, nedir getirdikleri. 

EDİP ÖZGENÇ Otçel) — Önerge üzerinde aleyh
te söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre mümkün değil. 
Eğer anlaşıılaımadıysa, önergeyi bir kere daha 

okuitaam mümkün. 
OSMAN BAHADÜR (Trabzon) — Sayın Baş-

9dan, maddeyi yeniden ihya ediyor. 
M. NORÎ ÜZEL '(Eskişehir) — Madde üzerinde 

müzakere açmadınız Sayın Başkam 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üze
rinde müzakere geç'ti, önergeyi oylamak durumun
dayım; başkaca usulî bir imkânımız yok. 

Eğer anlaşılamadıysa, önergeyi tekrar okutma im
kânımız var, başkaca müzakere açma imkânımız yok. 
(SHP sıralarından «Okutun» sesleri) 

Evet, tekrar okutuyorum: 
ı(tstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Anayasaya aykırıdır ve Anayasa Komisyonuna ha
vale edilmesi lazımdır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Baş
kan... 

[BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

burada bu değişiklikle iki madde birleştiriliyor. Bir, 
radyo ve televizyondan yapacağı ilanlar, bir de pa
ralı ilanlardır. Bu paralı kısım esasen kabul edilme
mişti, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından; şimdi 
onu bir başka maddeyle birleştirmek suretiyle getiri
yorlar. Bana göre, bu maddenin başka bir maddede 
görüşülmesi mümkün değil. O bakımdan, müzake
reye açılması lazım. Daha sonraki madde kaldırı
lıp, bu maddeye ekleniyor; sonraki maddelerde ko
nuşulması mümkün 'Olmayacak. Şimdi yeni bir mad
de getiriliyor; yeni bir madde olduğu için, üzerin
de tartışma yapılması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, bu yeni bir madde 
değil, bir m'adde değişikliğine ait önerge ve ilgili 
komisyon Anayasa Komisyonu. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Anaya
sa Komisyonu Anayasayı bilmiyor ki!... 

BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu bulunmadı
ğı için katılamadığını belirtiyor ve katılmıyor. Ancak, 
komisyon isterse, önergeyi geri alabilir, inceler. Ko
misyonun böyle bir istemi de yok. Bu konuda baş
kaca usulümüz de; hatta bu kadar tartışmaya yer. 
verecek dahi bir yer yok. 

Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU '(Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

usul hakkında... 
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Komisyon Başkanı 'önergeye katılmıyor, ama oy
lamada «evet» diye el kaldırıyor. Nasıl oluyor bu? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekili, sayın milletvekilinin oyu, sa
yın milletvekiline aittir. Ancak, Sayın Komisyon 
Başkanı çoğunluğu olmadığı için katılamadığı ge
rekçesiyle «katılmıyoruz» demiştir, Ancak, yine de, 
sayın milletvekili, oyuna bakimdir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Olur mu öyle 
şey efendim?1 

(BAŞKAN — Evet. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Ayrıca, muhalefet şerhi 
de var. 

BAŞKAN — Maddeyi, kabul edilen önergedeki 
değişik şekliyle oylarımıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil-
mişıtiir. 

İM. SEYFt OKTAY (Ankara) — Kaç oyla ka
bul edilmiştir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 101 oy aranmıştır. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 26.4,1961 günlü ve 298 sayılı 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 64 üncü "maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Törenlere taıit yasaklar 
'Madde 64., — Seçim propagandasının başlangıç 

tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar 
olan süre içinde, 62 nci maddede sayılı :büıtün daire, 
teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi 
teşekküllere alit kaynaklardan yapılan iş ve hizmet
ler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) tören
ler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler ver
mek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayın
larda bulunmak yasaktır. Bu maddedeki yasaklar, 
ara seçimlerde seçim çevresiyle sınırlıdır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Doğru Yol Partisi Grubu adın Sayın Os
man Bahadır; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; bu kanun tasarısı daha evvel görüşülürkn, 
bu maddeye itirazlarımızı ifade etmiştim. 

'298 sayılı Kanunun 52 nci ve 49 uncu madde
lerinde, propagandaların ne zaman ve hangi şe
kilde yapılacağı ifade edilmiştir. Biliyorsunuz, pro
pagandalar, seçimlerin başlangıç tarihinden itibaren 

başlamaktadır. Milletvekili Seçimi Kanununun o net 
maddesine göre, seçimlerin başlangıç tarihi 3 Temmuz
dur ve oy verme günü de ondan 90" gün sonradır. 
Propagandalar, 90 gün zarfında, radyo ve televiz
yona verilen metinlerin yayınlanması, ondan sonra, 
seçimlere 21 gün kala meydan, kapalı yer, açık yer 
toplantıları yapılması ve üçüncü Olarak, seçimin ya
pıldığı günden önceki 7 gün içinde de, siyasî partile
rin radyo ve televizyonda yaptığı oturumlar şeklin
de oluyordu. Bu defa, yeni bir ilave yapılıyor; ayrıca 
paralı propaganda getirilmiş oluyor. 

Biliyorsunuz, paralı propagandaya biz, bidayet
ten beri karşıyız. Çünkü, Anayasanın 14, 26, 29, 31 
Ve 133 üncü maddeleri geniş şekilde düşünüldüğü 
takdirde, paralı propaganda, eşitlik ilkesini bozmak
taydı. Eşitlik ilkesi ne şekilde bozuluyor, izah etmiş
tim. Bir siyasî parti paralı ise, gelir kaynağı fazla 
ise, radyo ve televizyondan istifade edecek, diğeri
nin parası yoksa, istifade edemeyecek. Bu durum, 
saydığım Anayasa maddelerinde açıkça zikredilmiştür 
ve Radyo - Televizyon Kanununun 26 nci madde
sinin son fıkrasında da açıklanmıştır. Paralı yayın, 
kesinlikle Anayasaya aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı
mız da, bunu bu şekilde yorumlamış - hatta bu mad
de şimdi Anayasa Mahkemesinde incelenmektedir -
Anayasaya aykırı bulmuştur; evvelce yapılan tadi
lat da o merkezdedir, o da hâlâ görüşülmektedir. 

Şimdi bu, 52 nci maddenin (d) fıkrası ile birleş
tirilmek suretiyle, iptal edilen hüküm yeniden geti
riliyor.! 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOGLU (Ankara) — O madde geçtli. 

OSMAN BAHADIR (ÎDevamla) — Bundan son
raki maddelerde burada bu husus görüşülmeyecek
tir. Bunu açıklamayı şimdi biraz yersiz bulabilirsi
niz; ama, başka 'bir madde, geçmesi lazım gelen bir 
maddeyle, geçmemesi lazım gelen bir madde birleşti
rilerek geçiş'tiriliiyor, biz bunu uygun bulmuyoruz. 

Şimdi, burada da, yine evvelden beri Türk seç
meninin geleneği haline getirilen bir husus var; se
çimlerin başlangıcından itibaren 90 gün zarfında, ar
tık icranın, ne olursa olsun, seçim alanına girmeme
si esas alınmıştır; 26 senedir bu, bu şekilde uygulan
maktadır, Şimdi, bu maddeyle bunlar 21 güne; aşa
ğıya çekiliyor. Bir taraftan seçimler başlamıştır, si
yasî hazırlıklar başlamıştır, partilerin propagandala
rı başlamıştır, kendilerini tanıtma imkânları başla
mıştır; bir taraftan ıbakıyorsunuz, aynı şekilde icra 
da bütün devleti imkânlarıyla siyaset alanına girmiş 
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'bulunuyor. Bu, siyasî partiler arasında, tabiatıyla, 
güç oranı baikımından bir fark'Mük yaratacaktır. 26 
senedir hiç itirazsız uyguüanan bu hükümler, şimdi 
'bir parti lehine değiştiriliyor. Ben, daha önce bir ve
sileyle söylemiştim, 1950 senesinde yapılan seçimle 
gelen iktidar meşru olmuştur; ama 1954ten sonra 
yapılan üç değişiklikle, 1957 seçimlerinin meşru olup 
Olmadığı tartışma konusu olmuştur. Bugün biz, geç
miş olaylardan ibret almamaiktayız. Bugün aynı şey, 
daha üç yıllık iktidarı döneminde... 

IBAŞKAN — Sayım Bahadır, bu madde üzerin
de konuşun. 

OSMAN ıBAHADlR (Devamla) — Anavatan 
Partisi, ilk üç senelik döneminde, 26 senedir başa
rıyla uygulanan hükümleri (tamamen yok edici ma
hiyette değişiklik getiriyor. Seçimlerden sonra, temen
ni ederim, bu 'tartışmalar 1957'de olduğu gibi 'baş
lamasın; fakat haşlayacağı muhakkaktır. 

ıSonra, 'bu değişiklikler hiçbir iktidara yarar ge
tirmemiştir. Seçim kanunlarında değişiklik yapmak 
suretiyle seçim kazanma hevesine kapılmak, şimdi
ye kadar hiçbir partiye yarar getirmemiştir, Biz, aşa
ğı yukarı 1946'dan beri ıbu seçimleri yakinen takip 
etmekteyiz.. Aynı hataları şimdi yeniden yapılmaya 
başlanmıştır. 

IBu propagandalar, yani icranın siyaset alanına 
girmesi; 62 nci ve 64 üncü madde, yine bu yasak
larla ilgilidir. Yine, 298 sayılı Kanunun yasaklarla 
ilgili 155 inci maddesi vardır ve bunların cezaları 
vardır. Şimdi, bunu 21 .güne indirince, 90 günün yal
nız 21 gününe sirayet ettiriliyor; yasaklar da, cezaî 
hükümler de böylece kaldırılıyor. 

Ayrıca, bu, seçimlin yenilenmesine karar verilen 
hallerde, bilhassa ara seçimlerde, sadece seçim çev
resinde değil de, bütün yurt sathında uygulanmak
taydı.; Şimdi 'bu durumun, sadece ara seçim yapılan 
yerde uygulanması şe-klimde bir sınırlamanın getiril
miş olması da çok mahzurludur. Mesela bir ilde se
çim yapılıyor; ama ona bitişik ilde, diğer partiler, 
'bütün icra, faaliyet halinde; temel atmada, meydan 
mitingleri yapmakta; icra arkasına başka fonları da 
alıp boy göstermekte; elbette bunlar, yanındaki ilde 
yapılan seçimi etkileyecektir. Bunu da, seçim eşit
liği baikımından, mahzurlu gördüğümüzü daha evvel 
ifade etmiştim. 

Ayrıca, bu madde daha sınırlıydı, şimdi bunun 
da kapsamı genişletiliyor. Bu maddenin kapsamının 
genişletilmesinin ne gilbi mahzurlar doğuracağı hu
susu daha evvel bir sözcü arkadaşımız tarafından da 
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ifade edilmişti. Tabiatıyla, biz de, hem siyasî tecrü
bemizden, hem de Seçim Kanununu uygulayan bir 
kişi olmamızdan dolayı bunun mahzurlarını ifade 
ediyoruz; takdir yüksek heyetinizindir. 

ıBu vesileyle saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
CAHİT TUTUM ı(Balılkes'ir) — Sayın Başkan, bir 

sorum var. 
IBAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Başka söz isteyen?... 
fiDİP ÖZGENÇ (Itçel) — Sayın Başkan, grubum 

adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Demdkraifcik Sol Parti Grubu adına 
Sayın Edlip özgenç; buyurun efendim. 

İHSAN NURt TOPKAYA (JOrdu) — Geçmiş 
madde ile ilgili değil de, bu madde ile ilgili ikonuşul-
sun. 

ıBAŞKAN — Tabiî, efendim. 
DSP GRUBU ADINA BDÎP. ÖZGENÇ (İçel) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle 
arz etmek istediğim bir konu var, o da şu kıi; ge
çen sefer de, seçim yasaları ve siyasal partiler gibi, 
rejimimizi, siyasal yaşamımızı ve tüm pareleri ol
dukça yakından ilgilendiren yasalar hazırlanıp gö
rüşülürken, bunlarda değişikliikler yapılırken, ikti
dar ve muhalefet grubunun, konu parlamentoya gel
diği zaman ve haltta parlamentoya gelmeden evvel or-
talk bir çalışma yapmaları ve ortak bir metinde ça
lışma hazırlamalarının, parlamentonun sağlıklı gele
neklerinden bir tanesi olduğunu ifade etmiştim. Bu
gün yine üzülerek ifade etmek istiyorum ki, aynı 
konuyu burada tekrar etmek durumundayım. 

Siya'sal yaşamla ilgi! yaşatanımız böylesine yaz 
boz tahtasına dönüşüürülecek olursa, toplumun ger
çeklerine, demokrasinin ıgereklerine ve siyasetin ku
rallarına uygun olmayan bir yaklaşımla ve bazı ön
yargılarla, sık sık kendi yararına değişiklik yapmayı 
itiyat (haline getirirse ve alelacele hazırlanırsa ve bu 
ülkesinin birinci derecede, oldukça önemli bir maka
mını teşkil eden Sayın Cumhurbaşkanının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, Anayasadan almış olduğu 
geri gönderme, yetkisine Ve hakkına müsteniden gön
dermiş, olduğu ve tekraren müzakere edilmek üzere 
göndermiş bulunduğu yasaları, Anayasa Komisyonu 
gibi ihtisas komisyonunda değerlendirmeye tabii tu
tup, Sayın Cumhurbaışkanımızın geri çevirme doğ
rultusundaki düşünce tarzlarına katılıp, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevk edildikten sonra, burada 
yine İçtüzüğümüzün boşluklarından istifade etmek ve 
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'bir önergeyle alelacele birtakım montaj hareketlerii 
yapmak suretiyle daha evvel 'bozulmuş bulunan ve 
Türkiye Büyük Millet Medlisine gönderilmiş bulu
nan bu kanun teklifine tekrar monte edilmesi, son 
derecede üzücü ve sion derecede hukuk adına siyasî 
partiler yaşamı açısından üzüntü yaratan bir olay 
olarak değerlendirmek İstiyorum ve o şekilde arz et
mek İstiyorum.; 

Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar madde 
üzerinde konuşma ifadesini arz etmek işitiyorsam da, 
beni bağışlayınız; ama şu düşüncemi yüce makama 
arz etmeden geçmek istemiyorum. Öncelikle üzerin
de durulmasını istediğimiz hır konu vardı; Sayın 
Cumhurbaşkanı geri gönderme gerekçesin© uymuş 
olmakla, 3 üncü maddenin değiştirilmesi ve kaldırıl
masıyla, eski <ld) bendinin yürürlükteki şekliyle kal
ması sonucu doğmaktaydı. Burada hemen şunu yi
ne arz etmek isterim ki; bu maddelerin bu eski şek
li dahi antidemokratik muhtevasını devam ettirmiş 
olmasına rağmen ve bu eski şekli yenliden düzenlen
mesi icap ederken, bugün sayın Anavatan Partisi 
'değerli milletvekillerinin vermiş olduğu önergeyle, ko
numun tekrar gündeme getirilmesi, demokrasinin ya
ralanması açışımdan ıson derecede üzüntü yaratan 
bir sonuç doğduğunu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, .bilindiği üzere, bu bent 
28.3.1986 tarih ve 3270 sayılı Kanunun 22 nci mad
desiyle daha önce değiştirilmiş ve ülkemizde ilk de
fa paralı ve görüntülü propaganda yöntemi kabul 
edilmiş Ve 5 dakikadan az 15 dakikadan çok olma
mak üzere üç konuşma hakkı tanımıştı. Bu defa ge
ri çevrilmiş olmasına rağmen, getirilmiş olan tek
lifle; «yukarıdaki bentlerde belirtilen konuşmaların 
yapJdığı günlerin dışında, seçimlere katılan siyasî 
partiler, TRT Kurumunca usulüne göre tespit edil
miş reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek 
şartıyla, (birinci fıkrada belirtilen tarihler arasında, 
3'ten çok olmayan ilave konuşma yapabilirler. Bu 
konuşmaların toplam süresi 15 dakikadan az ve 45 
dakikadan çok olamaz. Siyasî partiler, bu bent ge
reğince yayınlanacak propaganda konuşmalarında, 
yaptı'kları ve yapacakları icraatı görüntülü olarak ve
rebilirler. Ancak, bu görüntülerde diğer partilere sa
taşma ve hakaret kastı bulunalmaz, diyerek, Cumhur
başkanımızın geri çevirmiş olduğu konuya tamamen 
zit bir teklif ile Ikonu tekrar gündeme getirilmekte
dir. 

Görülüyor ki, 28.3.1986 tarih ve 3270 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 298 sayılı Kanunun 52 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde önemli bir 
değişiklik yapılmadığı, aynı esasların başka bir şekil
de düzenlenmiş olduğu görünümü veriliyor. Gerçek-
ite, bu konuda partiler arası eşitsizlik giderek ağırlaş-
tırilıyor. Zira, malî bakımdan güçsüz olan bir par-
'ti, imkânına göre, ücrete tabi tek bir konuşma yap
mak ve bununla yetinmek hakkına sahip iken, bu 
olanak, .Son yapılan değişiklikle elinden alınmış ve 
en az üç ilave konuşma yapma zorunluluğum getiri
liyor. 

Muhterem arkadaşlkrım, konunun vahameti açık-
tıfj Belki, «Sayım milletvekili gündemde belirtilen 
madde .üzerinde 'konuşmanızı sürdürün» diyeceksi
niz; size katılıyorum; ama az evvel gâtirilknek suretiyle 
ortaya konulan tablo oldukça çirkin ve Türk siyasî 
yaşamında, demokraside, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurları olan siyasî partilerin bu konuya ilişkin, 
demokrasiye katkıları açısından düzenlenmesi icap 
eden ve son derecede nazik olan bu konuda yapılan 
ve getirilen bu değişiklik; demokrasiyi oldukça bü
yük bir zedeleme noktasına getirmdşltir. Bu itibarla, 
hassasiyetle bu 'konunun üzerinde durmayı görev 
edindim ve bu davranışın, siyasî partiler yaşamına 
ve partiler arasındaki diyaloga ve partiler arasında 
olması icap eden sağlıklı geleneğe tamamen ters düş
tüğünü tekraren belirtir ve bundan rücu edilmesi 
dileği ile hepinize saygılar «sunarım. 

BAŞKAN r— Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
Başka söz isteyen?-... Yok. 
Sayın Tutum 'sorunuz vardı; .buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — .Sayım Başkaman, 

bu 64 üncü madde, törenlere ait 'yasakların süresi 
•ile tigili. Benim sorum şu: Seçimlere 21 gün kala 
şuradaki hareketler yapıldığı takdirde yasaktır; bu
nun altında yatan varsayım da, seçimin sonucunu et
kiler. Bir defa, bu yargıya sayın hükümet ve sayın 
komisyon katılıyorlar mı? Birinci sorum bu; yani 
seçimlere 21 gün kala (bunun yasaklanmış olması, 
seçimin soncunu (taraiflardan biri lehine, öbürünün 
aleyhine etkileyebileceği varsayımı mıdır? Hükümet 
ve komisyon baş'kanı böyle mi düşünüyor? Birinci 
sorum bu. 

İkinci sorum: Eğer seçimlin sonuçlarını etkileye
ceği varsayıliyorsa, o zaman, 22 gün önce, 21'den 
bir gün önce yapılan bir tören, bir gün farkla et
kilemeyecek mi? «Evet» veya «hayır» diye bir cevap 
verirlerse, tabiî gerekçeli olursa daha çok memnun 
olurum. Yani, «21 gün kala, 21 gün içinde durumu 
etkileyecek» diyorlarsa, acaba, bir gün evvel yapıla-
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ca'k bir tören eitMlemeyeoeik midir? Neden bunu sü-
rdkli 'olarak - sadece ıbiçimisel paralellik sağlama en
dişesi dışında - azaltmak istiyorlar? Çünkü, Sayın 
Adalet Saikanı, kendisine sorulan bir soru üzerine, 
«Siz bu hükmü getirmedik, 49 uncu maddeye pa
ralellik getiriyoruz» diyorlar; onu, o şekilde düşün
mediğini söylemek işitiyor. 

Üçüncü sorum: Yürütme organı, bu törenlerle 
yurt düzeyinde- seçimleri etkilemeyi düşünüyor mu, 
düşünmüyor mu? 

Son sorum: Ara seçimlerde sadece seçim çevre
siyle sınırlı kıldığına göre, BdşiktaşMaki bir seçimi, 
diyelim Eyüp'ten Veya Şişli'deki bir seçimi Beşfrktaş' 
tan etkilemidk imkân ve fırsatı, bu frkrayla veriliyor 
mu, verilmiyor mu? 

Teşekkür ederim, 

SAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Tutum. Sorularını
zı, Jci'smen komisyona, kısmen hükümete tevcih et
miştiniz sanıyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN —' Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Cahit Tutum'un sua
line, sualle cevap veriyorum : Hükümet, bugün de, 
yaptığı icraatı tanıtmakla seçime etki ediyor mu, et
miyor mu? Veya... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — TRT'yi kullan
ma tarzınıza bağlı. TRT'de her gün çıkarsanız etki
ler. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, Sayın Bakan... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Her gün, Allah'ın 

her günü icraatın içinden... (ANAP sıralarından «Ne 
bağırıyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sordular, 

cevap veriyorum. Oradan laf atmayın. (ANAP sıra
larından «Ne 'bağırıyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Siz de bağırmayın. Sayın milletvekil
leri, lütfen... Sayın Bakan, böyle sorulu olursa, cevap 
vermek zorunlu olur. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 'ben Cahit 
Tutum'a sual sormuyorum; cevap veriş tekniğim böyle 
efendim. Çünkü, kendileri sual sormadılar, buna niye 
muhalif olduklarını ifade buyurdular. O halde, 'biz ic
raat yapmayalım, hükümet icraat yapmasın, Cahit 
Tutum Beyin partisi de seçimi kazansın efendim. 

Cevabım bu kadar, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yapın efendim, 
icraat yapılacak. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hangi sorunun ceva
bıydı efendim? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Bütün suallerinin cevabı 
budur efendim; yalnız bir tanesi hariç : «Beşiktaş'ta 
seçim var ise, Beyoğlu'nda veya 'bir 'başka yerdeki te
mel atma töreni yapılabilir mi, yapılamaz mı?...» Ka
nunun lafzına göre, yapılır; ancak, bunun ölçüleri 
ve teşhiri hususunda Yüksek Seçim Kurulunun vere
ceği kararlar geçerlidir görüşündeyim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorularımın hiç
biri yanıtlanmadı efendim; zabıtlara geçti. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOCLU (Ankara) — Yalnız bir noktayı 
ben ilave edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Bakan sürele
re ait kısma cevap verdi. Bu maddenin tanzim ettiği 
sekili şu : Yasaklar ne zaman sona erer, ne zaman son 
bulur? Eski hükümde, yani yürürlükteki hükümde, se
çim sonuçları ilan edilinceye kadar yasaklar devam 
ediyor. Bu madde, «Seçim sonuçlarının ilanına ka
dar bu yasaklar devam etmesin, oy verme gününü ta
kip eden gün, bu yasaklar bitsin» diyor. Çünkü, oy 
verme işi bitti, propaganda işi bitti; binaenaleyh, ya
saklar ne diye devam etsin? Bu hükmü getiriyor bu 
madde. Dolayısıyla, süre mevzuuna da cevap ver
dim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yalnız bunu ge
tirmiyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..., (SHP sıralarından «101 oy yok» sesleri) 

Dikkat ediliyor sayın milletvekilleri. 
Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiş

tir. 
CAHİT TUTUM i(Balıkesir) — Bakanlar iki elle

rimi birden kaldırıyorlar Sayın Başkan. 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Bakanların yet

ki belgeleri vardır herhalde Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yetki belgeleri
ne dikkat ediliyor efendim. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 5. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçim

lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın-
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da Kanunun 65 inci maddesinin 'birindi fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Seçim propagandasının 'başlangıç tarihinden oy ver
me gününü takip eden güne kadar olan süre içinde 
Başbakan ve bakanlarla, (milletvekilleri, yurt içinde 
yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri ma
kam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen va
sıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları geziler
de, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla 
törenler yapılamaz ve resmî ziyafet verilemez. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Sorusu olan?. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 5 inci 

maddeyi kabul edenler., Ka'bul etmeyenler... 5 inci 
madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Seçim

lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 66 ncı. maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Memurların gezilere katılma yasağı 
Madde 66. — Seçim propagandasının başlangıç 

tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar 
geçen süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri 
ye adayların seçim propagandası ile ilgili olarak ya
pacakları gezilere hiç 'bir memur katılamaz. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var efen
dim. 

'BAŞKAN — Soru var. 
Buyurun Sayın Tutum, sorunuzu sorun. 
CAHÎT TUTÖM (Balıkesir) — Sayın Başkan, hu 

maddeye göre, yasağın devam ettiği günlerde, Baş
bakan, 'bakan, milletvek'il'Ierinıin yapacakları gezilere; 
seçim propagandası maksadıyla o geziler yapılmak
taysa, hiç'bir memur katılamayacak. Peki, seçim pro
pagandası olup olmadığını nasıl 'belirleyeceğiz? Bir 
bakanın gezisinin -o 21 gün içlimde- seçim propagan
dası oluip olmadığı nereden, nasıl tespit edilecektir? 
Bu konuda sayın komisyon ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KA'MtL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, seçim pro
pagandası, elbette parti teşkilatıyla temasla olur; mi
tingler, konuşmalar olur, faaliyetler olur. Böyle bir 
faaliyet yoksa, seçim propagandası mevzubahis değil

dir. Farz edin, bir bakan oradaki teşkilatıyla temas 
etmek liçin gitmişse, bunda artık seçim propagandası 
mevzubahis değildir. Yani, bunlar, «Şu veya bu 'mak
satla» diye ifade edilecek şeyler değil; o günkü faali
yete göre tespit edilecek hususlardır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, sizin de mıi sorunuz var? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Başka sorusu olan var mı sayın mil

letvekilleri? 
'Sayın Arikan, sizin de sorunuz var. 
Buyurun «Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, mad

dede aynen şöyle deniyor : «Seçim propagandasının 
başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden gü
ne kadar geçen süre içinde Başjbakan, bakanlar, mil
letvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili 
olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamaz.» 

Bir yerde seçim var; 'bir bakan oraya gitti... Seçim
le ilgili olup olmadığına kim karar verecek? Savcı 
mı karar verecek, hangi merci karar verecek? Son de
rece yanlış. Propagandayla iîgjili olma şartı aranma
ması gerekir. Soruyorum : Kim karar verecek, han
gi merdi karar verecek? 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı. 
Buyurun Sayın Balkan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — ıSaym Başkan, seçim suç
ları var; Seçiim kanunlarındaki birçok seçim yasağı
na riayet edilmediği zaman, o anda ona müdahale et
me imkânı, ekseri bulunmaz; ama seçim suçunu iş
leyen hakkında, kanunlarına göre takibat yapılır ve 
yazılı cezalar getirilir. Bütün seçim suçları için, but
tun kanunlara riayetsizlik için, aynı şey söz konusu
dur. Yoksa, propaganda yasaklarında, her propaganda 
yapan politikacının yanında bir cumhuriyet savcısı 
gezmiyor ki... işlenilen her seçim suçu için takibat 
yapılıyor. Halen tatbikat 'budur; 'bunun için de bir 
'başka türlü düşünmek söz konusu değildir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Arikan. 
VURAL ARİKAN (izmir) — Sayın Başkan, Ana

yasanın 128 inci maddesi, kamu hizmeti görevlileriyle 
ilgilidir. Burada «Memurlar ve diğer kamu görevli
leri» terimi kullanılıyor. Şu maddeden anlaşılıyor ki, 
memurlar bu yasakların içine giriyor, diğer kamu gö
revlileri bunun içine girmiyor. Sanırım ki, 'bunu da 
kapsaması lazım. Bu konuda ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arikan. 
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Buyurun Sayın 'Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, eski metinde de 
«memurlar» tabiri geçiyor; ancak buradaki kastın, ka
mu görevlileri olduğunu kabul etmek zorunluluğu var
dır görüşündeyim. 

AYHAN FIRAT '(Malatya) — Değiştirelim o za-
man... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Anayasa zaten tadat et
miş efendim, 'Birlikte olduğunu düşünüyoruz; eski 
metinlerde de «Memur» tabiri geçiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Doğan Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, bu kanunla getirilen en önemlıi hususlardan 
bir tanesi, seçimin başlangıç tarihini değiştirmek olu
yor. Eski metinde, üzerinde durulan husus, «Seçimin 
başlangıç tarihinden sonuçlar ilan edilinceye kadar» 
idi, şimdi yeni metinle getirilen, seçim propagandası
nın 'başlangıç dönemi oluyor. 

Biraz evvel sorulan bir soruya Sayın Komisyon 
Başkanının verdiği cevapta, bu dönem içerisinde <Sa-
yın Baş'bakanın veya bakanların yapacakları geziler
de bir amaç arama unsuru kabul ediliyor. Yani, o 
21 günlük süre içerisinde, ancak, sayın bakan siyasî 
propagandaya gidiyorsa, yanında devlet memuru ve
ya kamu görevlisi bulunamaz; yok, «Ben siyasî pro
pagandaya gitmiyorum, herhangi 'bir teşkilatımı gör
meye gidiyorum» derse, o zaman yanında, istediği gi
bi kamu görevlisi götürebilecektir. Bu hadise, hugüne 
kadar, Türkiye'de 1950'den 'beri uygulanan sistemi 
tamamen alt üst edip, «Seçim yasağı» denilen mües
seseyi ortadan kaldırmaktadır. Acaba sayın komisyon 
bunu bu şekilde mi anlamaktadır; «Seç'im yasağı» hük
mü kalkmakta mıdır? öğrenmek istediğim budur. 

'BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Kasaroğlu. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkam. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Kali'kar mı efendim? 
Seçim yasağı hükmü kalkmıyor. Zaten, yasakları tes
pit eden maddedir ve onu takip eden maddelerdir; 
iSeiçm yasağını yukarıki maddede kabul etmişiz za
ten. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : 6 ncı mad
deyi kabul edenler... 

— 389 

'Sayın milletvekilleri, maddenin kabulü yönünde 
çoğunluk oyu vardır; ancak, Anayasanın 96 ncı mad
desinin aradığı, en az sayı 101 oy yoktur. 'Bu nedenle 
oylama yenilenecek, yeniden sayım yapulacak'tır. 

6 ncı maddeyi yeniden oylarınıza sunuyorum : 6 
ncı maddeyi Kabul edenler.. Etmeyenler... 6 ncı madde 
ka'bul edilmiştir. 

ÜSA VARDAÎL (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa, 
yın bakanların kimlere vekâlet etniğine dair, sizde 
bir evrak var mı aca'ba? 

BAŞKAN — Sayın Vardal, bizde vekâletleri var; 
ancak, daha önce de bu konuda alınan karar, bizim 
Başkanlık Divanınca da alınan müşterek karar gere
ği, vekâletlerde kuşkuya düşülür biçimde fazla vekâ
let kullanılıyor gibi 'bir konu olabildiğinde, Başkan
lığın, 'hangi 'bakana, hangi balkan için vekâlet ettiğini 
sorma durumu vardır; o yönlü 'bir kuşku da yoktur, 
yerinde kullanılmıştır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Başkanlıktan 'bir 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

İçtüzüğümüzde «101 olmadığı takdirde, 101 bulunun
caya kadar oylamaya devam edilir» mâ diyor? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, toplantı yetersayısı var 
ve toplantı yetersayısı olduğu için de görüşmeler sü
rebiliyor. Anayasanın en az aradığı sayı 101 oy, olum
lu ya da olumsuz, oluşmadığı için oylama yenileniyor. 
Uygulama da böyle olmuştur efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE 6. — Millî Bayramlar, kurtuluş gün
leri, Cumhurbaşkanının karşılanması ve uğurlanması 
(ile yabancı Devlet ve Hükümet Başkanlarının ve Ba
kanların resmen ülkemizi ziiyaretleri sebebiyle yapıla
cak karşılama, ağırlama ve uğurlama, adli yıl ile üni
versitelerin, uluslararası toplantı ve fuarların açılış tö
renlerinde ve tabiî afet hallerinde 'bu Kanunda yer 
alan yasaklar uygulanmaz. 

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy ver
me gününü takSp eden güne kadar olan süre içinde 
62 nci maddede sayılan 'bütün daire, teşekkül ve mü
esseselerle Bakanlar Kanununa tabi teşekküllerin Ka
nun veya bir idarî tasarruf gereği yapacakları mutad 
ticarî, iktisadî ve pazarlama faaliyetleri, vatandaşın 
oyuna tesir etmek maksadına müteveccih olmadıkça. 
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63 ve 64 üncü maddelerde 'belirtilen yasak hükümleri 
uygulanmaz. 

•BAŞKAN — Büzdeki tespite göre, madde üzerin
de, Doğru Yol Partisi Grubu adına öayın Doğan Ka-
saroğlu, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Edip 
Özgenç söz istemişlerdir.. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önü
müzdeki tasarının 7 nci maddesi, kanuna ek bir mad
de ekleyen bir hüküm taşıyor. Bizce bu hüküm, Tür
kiye'de 1950'den beri yapılmakta olan ve üzerinde 
hiçbir gölge taşımayan seçimlere en ağır gölge geti
recek hükümlerden bir tanesi... 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel geçen bir mad
de dolayısıyla sorduğum bir sualde de belirttiğim gibi, 
bu kanunla Türkiye'de «Seçim yasağı» denilen mües
sese bırakılmıştır. Özellikle «Geçici 6 ncı madde» di
ye getirilen hükümle, artık Türkiye'de seçim yasakla
rından, propaganda eşitliğinden bahsetmenin imkânı 
yoktur. İktidarda bulunan partiler, daima kendi pro
pagandalarını oy verme saatine kadar yapabilme şan
sına erişiyorlar. Bu ise, Türkiye'de hepimizin üzerinde 
titrediği çok partili demokratik sistemin temel taşı olan 
seçim müessesesine en ağır gölge ve şaibe düşüren 
müessese olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, unutmamak gerekir ki, ik
tidarlar ebedî değildir; ebedî olan, milletlerin hür 
iradelerinin tecellisidir. Bu hür iradenin tecellisine 
konulacak setler, hiçbir iktidara onur vermeyecek, bi
lakis onun çalışmalarına da gölge düşürecektir. 

Şimdi gelin, geçici maddeyi birlikte okuyalım: 
«Millî bayramlar, kurtuluş günleri, Cumhurbaşkanı
nın karşılanması ve uğurlanması ile yabancı Devlet ve 
Hükümet Başkanlarının ve Bakanlarının resmen ül
kemizi ziyareti sebebiyle yapılacak karşılama, ağır
lama ve uğurlama, adlî yıl ile üniversitelerin, ulus
lararası toplantı ve fuarların açılış törenlerinde ve 
tabiî afet hallerinde bu Kanunda yer alan yasaklar 
uygulanmaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, «bu Kanunda yer alan 
yasaklar uygulanmaz» demekle, bu dönem içerisinde, 
yalnız devlet faaliyetinin değil, kanunun diğer hüküm
lerinde bulunan yasakların; örneğin, vakıfların, işçi 
ve işveren kuruluşlarının, diğer kuruluşların (esnaf 
kefalet kooperatifleri, esnaf birlikleri gibi aklınıza ne 
kadar geliyorsa, o kuruluşların) propaganda faaliye
tine devam edeceğini açık hükme bağlıyoruz demek
tir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Yok 
canım, öyle şey olmaz. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Şimdi bel
ki, «seçim yasakları uygulanmaz» diyoruz. Geçen 
defa da ısrarla söyledik, ısrarla belirttik : Hangi yasak 
olduğunu lütfen burada belirtelim. Aksi halde bu, 
Türkiye'de seçimler için pek fazla sıkıntı yaratır, de
dim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Niye korku
yorsunuz? 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Hayır, hiç 
korkumuz yok. 

Değerli arkadaşlarım, belki siz muhterem hanıme
fendinin vakfını kullanmak için bunu getirmiş olabi
lirsiniz; ama yarın işçi sendikalarının da, yarın işve
ren sendikalarının da bu propaganda hükümlerini 
kendileri için yok saydıklarını görürseniz hayret et
meyin. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Efen
dim ,seçim kampanyası süresince yasaklıyor. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değil 
efendim, bütün yasakları kaldırıyorsunuz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, sayın milletvekil
leri, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

Sayın Kasaroğlu, Genel Kurula hitap edin lüt
fen. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, eğer bütün yasaklar değilse, kastettiği
niz yasağı söylersiniz, o yasağı koyarız buraya. Yok, 
«Seçim Kanunundaki yasaklar uygulanmaz» derseniz, 
demin söylediğim endişelerin hepsini içine almış olur
sunuz. Kastınız neyse, buyurun onu koyalım. Kastını
zı aşan unsurları neden kanun maddesi haline geti
riyoruz? Arkadaşlarımın itirazlarından, amaçlarının 
bu olmadığı anlaşılıyor; ama kanun metnini okudu
ğumuz zaman, açık. Yarın bunu uygulayacak olan 
bir yargıç, bu kanun metnine sadık kalacak; yoksa, 
arkadaşlarımın yerlerinden ifade ettikleri, «Hayır; 
amaç bu değil» sözlerine bağlı kalmayacak. Onun 
için, kanunlara açıklık getirelim. Amacımız neyse, 
buraya onu koyalım. 

Değerli arkadaşlarım, «Millî bayramlar, kurtuluş 
günleri» diyoruz. Geçen defa da söyledim, Allah 
memleketimize daha ilelebet bu günleri kutlamayı na
sip etsin; ama, düşünün, öyle iller var ki kurtuluş 
günlerini kutluyoruz, aralıksız 10 gün devam ediyor; 
bu yerlerde 10 gün seçimlerin yasak hükümlerini uy
gulamayacak mıyız değerli arkadaşlarım? 
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T.B.M.M. B : 67 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sadece 
millî bayramlar, millî törenler dolayısıyla. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — «Millî bay
ramlar, kurtuluş günleri» diyorsunuz efendim. Farzı
muhal Balıkesir'in kurtuluş gününü alın, Kars'ın kur
tuluş günlerini alın; her bir ilçenin ayrı ayrı kurtu
luş günleri var, binaenaleyh, o ilin çevresinde 10 gün 
süreyle yasak uygulamayacaksınız demektir. 

Değerli arkadaşlarım «fuarlar»' diyorsunuz; fuar-
lardaki amaç ne? Fuarlar lafı, fuarların açılış töreni 
yarın bu ülkenin başına çok büyük sıkıntılar getirir. 
Fuar düzenlenmesi kadar kolay bir şey yoktur; mobil
ya fuarı açarsınız, kundura fuarı açarsınız, ev eşya
ları fuarı açarsınız; bunların hepsi fuar... Fuar de
diğiniz zaman, hepsi içine giriyor. Bunların hepsini 
yok mu sayacağız, o günler için, fuarın açılış günü 
için seçim yasakları işlemez mi diyeceğiz muhterem 
arkadaşlarım; bunu nasıl söyleyeceğiz?.. Bu kadar 
genişleteceğinize, gelin, topyekûn kaldıralım, «Seçim 
yasağı diye bir hüküm yoktur» diyelim, olsun bitsin, 
mesele rahatlıkla halledilsin. Yok eğer, bir nizam, bir 
intizama bağlayacaksak, bu şekilde olmaz. 

Bu memlekette bugüne kadar, 1950'den beri na
mütenahi seçim yapıldı; hiçbirinde bu maddeler yü
zünden ihtilaf çıkmadı, bu maddeler yüzünden Türki
ye'de sıkıntılar doğmadı; ama şimdi kalkıp da bu mad
delerle biz yeni düzenlemeler getirirsek, değerli arka
daşlarım itimat edin ki, hepimizin üzerine titrediği de
mokrasiye iyilik yapmış olmayız. Amacımızı da aşan 
hükümler koymak suretiyle, yarın sizden sonra gele
cek iktidarların bunu nasıl uyguladığını gördüğünüz 
zaman, vicdanınızın fazlaca titreyeceğini, benden daha 
emin olarak kabul buyurun. Ben sizlerin iyiniyetinize 
inanıyorum; ama bu, Türkiye'de ilelebet devam ede
cek. Yarın gelecek bir iktidar bunu nasıl kullanacak 
değerli arkadaşlarım?.. 

Hiçbir kanun, belirli bir iktidarın kullanması için 
çıkarılmaz ki... Üstelik şu ana kadar yapılan geçmiş 
üç yıllık uygulama içerisindeki örnekler, maalesef her
kesi büyük endişeye sevk edecek kadar acı olaylarla 
dolu. Şimdi bunların üzerine biz geliyoruz; aç açabil
diğin kadar, nereye kadar götürürsek götürelim... 

Buyurun, ikinci fıkrayı okuyorum: «Seçim propa
gandasının başlangıç tarihinden, oy verme gününü ta
kip eden güne kadar olan süre içinde (yani, o yasak 
koyduğumuz 21 gün dahil) 62 nci maddede sayılan 
bütün daire, teşekkül ve müesseselerle, Bankalar Ka
nununa tabi teşekküllerin kanun veya bi- idarî tasar
ruf gereği yapacakları mutad ticarî, iktisadî ve pa-
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zartama faaliyetleri, vatandaşın oyuna tesir etmek 
maksadına müteveccih olmadıkça, 63 ve 64 üncü mad
delerde belirtilen yasak hükümleri uygulanmaz.» 

Değerli arkadaşlarım, çok özür dilerim, hepiniz 
benden çok daha iyi siyasî mekanizmayı bilen insan
larsınız; bir ticarî faaliyetin, bir pazarlama faaliyeti
nin seçim propagandası amacını taşıyıp taşımadığını 
nasıl ayırt edeceksiniz? «Efendim bu, Ziraat Banka
sının faaliyetidir...» Ziraat Bankası yarın seçimin son 
21 günü içerisinde bütün Türkiye'nin her tarafına afiş
ler asacak, «Ben bu sene veya bu dönem içerisinde 
köylüye şu kadar kredi dağıttım» diyecek; diğer taraf
tan Halk Bankası bir afiş asacak, «Esnafa şu kadar 
kredi dağıttım» diyecek. Değerli arkadaşlarım, bu, 
vatandaşın oyuna tesir eder mi, etmez mi? Yok, buna, 
«etmez» deyip, onun propagandasını serbest bıraka-
caksak, o halde seçim yasağına ne lüzum kaldı de
ğerli arkadaşlarım?.. 

Gene, lütfen soğukkanlı düşünün. Devletin para
sını belki sizin çarçur etme niyetiniz yok; ama yarın 
öyle bir iktidar gelir ki, o iktidar devletin parasını 
kendi seçim propagandasına harcar, sizler de acı acı 
bunu seyredersiniz. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Bu kanunu 
değiştiremez miyiz? 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Ha, se
çimden sonra değiştirecek misiniz? O çoğunluğu nasıl 
olsa bulamazsınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kötü 
niyetli misiniz siz? Oysa bizim alternatifimiz sizsiniz. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Biz geldi
ğimiz zaman demokrasinin her türlü gereğini sağla
yacağız beyefendiler. 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap ediniz. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Şimdi de

ğerli arkadaşlarım, bu kanunu mümkün olduğu ka
dar teknik seviyede götürmeye çalışıyorum; ama şunu 
da samimiyetle söyleyeyim : 1988'den sonraki ilk Mec
liste, demokrasiye koyduğunuz bütün pürüzleri kal
dıracağız; ondan hiç endişeniz olmasın. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) Ama, siz de? beş yıl ikti
darı sürdürdükten sonra giderken, bu memleketin de
mokrasi tarihinde şerefli sayfa bırakarak gidin, te
mennimiz odur; yoksa biz bunları ayıklarız. 

.Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Şahsı adına Sayın Rüştü Şardağ ve Sayın Vural 

Arıkan söz istemişlerdir. 
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Önce, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın 
Edip özgenç'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Özgenç. 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (tçel) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanaatime gö
re bu yasanın çıkarılmasının asıl amacı, TRT'den ya
rarlanma olanakları muhalefete oranla sınırsız olan ik
tidar ve iktidar mensuplarınca, muhalefetin sesinin 
daha az duyurulmasıdır. 

Diğer bir amaç ise, tören yasaklarının uygulan
ması süresini kısaltarak, açılış ve temel atma tören
leriyle, fuarlarda ve diğer her türlü törenlerde, millî 
bayramlarda, kurtuluş günlerinde her türlü vasıtadan 
yararlanarak propaganda yapma imkânlarını bulmak
tır; bu imkânları kısıtlayan hükmün uygulama süre
sini de kısaltarak, iktidar mensuplarını avantajlı du
ruma getirmektir. Tören yasağını, ara seçimlerde sa
dece seçim yapılan çevre ile sınırlamak suretiyle, aynı 
zamanda bir çeşit de kurnazlık yapılmaktadır. Çünkü 
«seçim bölgesi» yerine «seçim çevresi» demek suretiy
le, büyük kentlerde diğer partililer aleyhine adaletsiz 
bir üstünlük kurma çalışması ve amacı görülüyor. 

Bu teklifle yapılmak istenen diğer bir değişiklik 
ise, devlet memurlarının, başbakan ve bakanların ya
pacakları gezilerde refakatini önleyen hükmün uygu
lama süresini kısaltmaktır. Böylece seçim yasaklarına 
bazı istisnalar getirmek suretiyle, iktidar mensupları, 
seçim kazanmak için devlet memurlarını da devreye 
koymak imkânlarını bulacaktır. Bütün bunların ya
nında bu teklifle, millî bayramlar, kurtuluş günleri ve 
Cumhurbaşkanının karşılanması ve uğurlanması gibi 
törenlerle, bazı şehirlerde arka arkaya yapılan kutla
malarda, kurtuluş günlerinde, devletin her türlü imkâ
nını seferber eden iktidar mensupları bu yasa ile ko
layca -kanaatimize göre- istismara yönelebilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, seçim yasaklarının uygu
lama sürelerini kısaltan değişiklikler, sonuç itibariyle, 
maalesef, İktidarın seçim kazanma imkânlarını yapay 
olarak artırma amacını güdüyor, iktidarlar, ne paha
sına olursa olsun, iktidarlarını sürdürmek isterlerse, 
oldukça yanlış bir yol takip etmiş olurlar. Bu yol, 
muhterem arkadaşlarım, yanlıştır. Bir politikacı, bir , 
devlet adamı ve ülkesinin siyasî istikrarını düşünen 
bir iktidar, siyasal yaşamın sağlıklı işlemesi için elin
den gelen gayreti göstermesi icap ettiği halde, her 
şeyde kendi çıkarına göre hizmet ediyorsa, bu ülke
de siyasal istikrarı temin etmek oldukça güç olacak
tır. işte bu teklif de bize bu sonucu getiriyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşma 
yapan arkadaşımın bu konuya ilişkin düşüncesine de 
katılıyorum. İktidarlar hiç kimseye baki değildir; bu
gün bu iktidar, yarın başka bir iktidar... Hangi ikti
darın, hangi hükmü nasıl uygulayacağını kestirmek 
mümkün değildir. Yarın öyle bir iktidar gelir ki de
ğerli arkadaşlarım, millî kurtuluş günlerini vesile ede
rek, seçimlere bir gün kala bu iş de rastlıyor ise, ken
di propagandalarını fevkalade yapabilirler ve buna da 
ses çıkarmamız mümkün olmaz. 

Bundan sonra gelecek olan nesiller, zannediyoruz 
ki bu nedenle bizi ve bu parlamentoyu alkışlama-
yacaklardır. Hepimizin bütün çabası, demokrasinin 
bütün kaidelerini yerleştirmek kaygısı olmalıdır. Yü
ce parlamentomuzda daima söylediğimiz gibi, bu yü
ce parlamentonun, Türkiye'yi tekrar bir sandığa sali
men ve demokrasi kaideleri içerisinde götürme kaygısı 
içinde bulunacağına inanıyorum. Bu inancım dolayı-
sıyladır ki, arkadaşlarımın bu konuya ilişkin olarak 
dikkatini yeniden çekmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla, demokrasiye 
ve siyasal partiler arasındaki dengeye ve adaletli dav
ranışa aykırı olan bu teklifin yeniden gözden geçiril
mesini sizlerden rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz mü istiyorsunuz? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; bu kanun teklifi daha önce de yüce 
Mecliste görüşülmüştü. Bu teklifin getirdiği dört de
ğişiklik, dört yeni hüküm görüyoruz. Birisi, seçim 
müddetinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması sebebiyle Yük
sek Seçim Kurulunun çalışma süresini 4 yıldan 6 yı
la çıkaran bir sistem... iktidarla hiçbir surette paralel
lik kurmak mümkün değil. 

Diğer bir değişiklik : Kanunun 52 nci maddesinde
ki paralı propaganda. Bu ne getirmiş? Daha önce bu 
madde yüce Mecliste kabul edilmiş ve Cumhurbaşka
nınca onaylanmıştır; ancak, daha sonra Sayın Cum
hurbaşkanı, bu madde için Anayasa Mahkemesine 
dava açmıştır. O metinde (Anayasa Mahkemesine da
va açılan metinde) 5 dakikadan aşağı konuşma şartı 
yoktur. Yani bir parti asgarî 5 dakika konuşacaktır. 
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Şimdi bu metinde ise ihtiyarîdir konuşma; isteyen par
ti konuşur, isteyen konuşmaz ve müddet de 1 dakika 
ile 45 dakika arasındadır. Yani 1 dakika da konuşa
bilir, 45 dakika da konuşabilir ve yeni bir şey daha 
getirmiştir, televizyonumuzun yeni kanalı olduğu için, 
her iki kanalda - üç kanal olursa üç kanalda - konuş
ma imkânı getirmiştir. Dolayısıyla, siyasî partileri mec
buren paralı konuşma yapmaya zorlamayan daha li-
bere hükümlerdir, Cumhurbaşkanının dava açtığı met
ne nazaran daha libere hükümler getirilmiştir. 

Bunun bir başka özelliği var: Muhalefet, iktidarın 
televizyonu kullandığını, kendilerine imkân tanınmadı
ğını söylüyor. işte burada, televizyonun her kanalın
da, günde bir defa olmak kaydıyla, 45 dakikalık bir 
zamanı kullanma imkânı tanıyor. (SHP ve DYP sıra
larından «Para?» sesleri) Para geçen metinde de var
dı. İsterse konuşmama imkânı da tanıyor. Tabiî pa
ranın kimde olduğu belli değil. 

Getirilen diğer bir hüküm, seçmen kütüklerinin 
güncelleştirilmesidir, Bunları, her seçim kararı aldığı
mızda bir kanun çıkarıyor ve seçmen kütüklerinin 
güncelleştirilmesi işini Yüksek Seçim Kuruluna bı
rakıyorduk. Burada bu otomatiğe bağlandı; seçim 
kararı alındığında ayrıca böyle bir kanun çıkarma zo-
runluğundan kurtarıldık. 

Dördüncü değişiklik ise, seçimlerdeki yasak müd
deti ve propaganda müddetidir. Bu sene gördük bu
nu; on küsur parti 61 veya 63 gün propaganda yaptı, 
şu anda itiraz eden muhalefet partileri, «İktidar se
çim kanunu yaparken kendi tuzağa düştü ve böyle
sine bir kanun meydana geldi» dediler ve tatbikatı 
devamlı tenkit ettiler. Halbuki, normal seçimde bu 
müddet 90 gündür; yani bu yaz vatandaşın 60 küsur 
gün dayanamadığı çileye, normal seçimde 90 gün da
yanmasını isteyemeyiz. Bunu sizler tenkit ettiniz. Bu 
tenkitler muvacehesinde ve ara seçimlerde, vatandaşın 
rahatsızlığını göz önüne alarak, bunu 21 güne düşü
ren hükümler getirilmiştir ve tabiîsi de budur. 

Şu anda üzerinde münakaşa edilen maddede, iki 
fıkrada da, ben meseleye tenkit eden arkadaşlar gibi 
bakmıyorum. Şimdi orada propaganda serbestisi ge
tiriliyor olarak kabul etmiyorum; yani millî bayram
lar, kurtuluş bayramları, Cumhurbaşkanlarının karşı
lanması olayları, propaganda yapılacak olarak değil, 
bunlarda yasak uygulanmaz, bunlar serbesttir mana
sında kabul ediyorum. Yani şöyle düşünüyoruz : Millî 
bayramlar yapılabilir, Cumhurbaşkanı karşılanabilir, 
yabancı devlet adamları karşılanır. Hükmü böyle yo
rulmuyoruz. Yoksa bunlarda siyasî propaganda yapı

lır şeklinde yorumlamamak, metni o şekilde kabul et
memek gerekir. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Tatbikat öyle 
olur. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Ticarî faaliyet: Bu sene ha
dise vuku buldu. Şimdi köprü senetlerinin satışını ilan 
edemediler zannediyorum, propaganda olabilir dü
şüncesiyle. Diyelim ki, hükümetin çalışması var, bir 
çok KİT'i satışa çıkartacak; bunların satışları, senet
lerin satışları, pazarlanması gibi faaliyetlerin yasaklan
ması yönünden meydana gelebilecek tehlikeyi önleme
ye matuftur. Bu suretle, kanun hakkında izahat yap
mak suretiyle, zabıtlara geçirilmesi suretiyle kanun
daki maksadın ne olduğunun da müştereken dile ge
tirilmesi ve Meclis zabıtlarıyla değerlendirilmesi yo
luna gidilmiş oluyor. 

Saygılarımı arz ederim efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Cahit Tutum; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Bakanın konuşmasından sonra mesele biraz daha açık
lığa kavuştu gibi geliyor. 

Bu arada hemen belirtelim, böyle gece yarısı kor
san hükümlerle kanun yapma kusurunu da muhale
fete yükleme becerisi gösterdiğine görs, sanıyorum, 
bu konuda söylediklerini de aynı beceriklilik içeri
sinde mütalaa edebiliriz. Çünkü, «Geçen geçirdiğimiz 
seçimde bu millet 90 gün güç tahammül etti, bir kü-. 
çük partinin televizyonu kullanış biçimine» buyurdu
lar. E, bu millet 365 gün sizlere tahammül ediyor, 90 
gün ona tahammül etmiş, çok değil. Çünkü her fır
satta, bugüne kadar siyasî geleneklerimizde, idarî ge
leneklerimizde bulunmayan en ufak ölçekteki birta
kım hizmetleri, kurdele kestirme veya benzeri şekilde 
en üst düzeyde propagandaya dönüştüren bu iktidar
dır. Bu iktidarın, elbette ki, «getirdiği her türlü yasada 
bir iyiniyetten çok, artık acaba bununla hangi ko
nuda bir manipülasyon yapmak istiyor?» diye sormak 
hakkımızdır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Haksızlık 
ediyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, 
bu ek madde, 25.12.1986 günü, işte böyle sessiz se
dasız durulurken, Sayın Aşçıoğlu ve arkadaşları tara-
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fından ustaca geliştirilerek, bir takrir şeklinde bir an
da gündeme getirilmiştir. 

Üzülerek belirteyim ki bu ek 6 ncı maddenin ge
rekçesi yok; var da, bir şey söylemiyor. Sadece bir 
cümle var gerekçede, maddeyi tekrarlıyor; «Tatbikat
ta görülen sıkıntıların giderilmesi maksadıyla şunlar 
şunlar da eklenmiştir» diyor. 

Değerli üyeler, metnin yazılışında, bugüne kadar 
hiç görmediğimiz bir savurganlıkla karşı karşıya ol
duğumuz için, burada da yadırgamıyoruz; ama, dik
kati çekiyoruz. 

Ek 6 ncı maddede «Bu kanunda yer alan yasaklar 
uygulanmaz» deniyor. 

Bu ifadenin muhatabı kim; ne demek bu? Bu 
yasakların uygulanacağı kişileri arayacağız şimdi! 
Fıkra sadece, belli hallerde (saydığı hallerde) «Bu 
Kanunda yer alan yasaklar uygulanmaz» diyor. Belli 
haller vukuunda, bu kanunda yazılı tüm yasakları kal
dıracaksınız ve uygulamayacaksınız. İşte bu iyi bir 
hukuk tedvini değil. Neden değil? Diyelim ki, yayın 
yasağı var 80 inci maddede ve yazılı malzemelerin 
dağıtılması var. Hele hele 62 nci madde var - Sayın 
Kasaroğlu ilk müzakeredeki konuşmalarında bunu 
uzun uzun belirtmişlerdi - 62 nci maddede matbua 

-dağıtımı, 63 üncü maddede umumî menfaatlere ha
dim cemiyetler ve bunlarda görev almış bulunan me
mur ve hizmetlilerin, seçimlerde de tarafsızlıklarını 
muhafaza etmek zGrunda olduklarına dair olan hü
küm var. 

Bütün bu sayılan hallerde, eğer seçim yasakları 
uygulanmayacaksa, o söylediğiniz hallerde, ortaya çı
kacak her türlü seçim yasaklarını da, dolayısıyla bu 
fıkrayla, bu ibareyle askıya alıyorsunuz, kaldırıyor
sunuz. Böyle bir hukuk yolu asla kabul edilemez. 

Sonra, Sayın Cumhurbaşkanının gezilerini niçin bu 
işin içine kattınız, neden böyle bir ihtiyacı hissetti
niz; doğrusu anlayamadım? Bu iyi bir ifade değil ve 
doğru da değil. Bir defa, Cumhurbaşkanı tarafsızdır; 
zaten partisiyle de ilişiği kesilir. Onun, seçimleri et
kileme maksadıyla veya propaganda maksadıyla eli
ne baston alıp, bir geziye çıkabileceğini tasavvur et
mek dahi mümkün değildir. Bunu nasıl koyabiliyor
sunuz? 

Daha sonra, burada, idarî tasarruflar gereği ya
pılacak mutat ticarî, iktisadî ve pazarlama faaliyetler 
yasaklanmıyor; ama hangi halde? Vatandaşın oyuna 
tesir etmek maksadına müteveccih olmadıkça. 

Değerli üyeler, Sayın Bakana da, «Bunu nasıl tes
pit edeceksiniz?» diye soruyorlar; verdiği cevapta, 

«Ona biz karışamayız» diyor. Tabiî, Oymapınar Ge
lir Ortaklığı senetleri veya birtakım hizmetleriyle ve- , 
ya hizmet sloganıyla kendisini âdeta özdeşleştirmiş 
olan iktidar, bu sloganları tekrarlayan birtakım icraat 
haberlerini veya propagandalarını kolaylıkla yapa
bilsin diye. 

Hani, iş eğer buraya kadar dökülmüşse, doğrusu 
bu iktidarın sonu yakın demektir. Çünkü bunlara bel 
bağlıyor. Hazin bir itiraf... Bakacağız, bunlar kendi
lerine ne gibi hayır getirecek? Tabiî, vatandaşın oyu
na tesir etmek maksadına müteveccih böyle bir şeyi 
nasıl önleyeceksiniz? O anda, ok yaydan çıktıktan 
sonra nasıl önleyeceksiniz? Öylesine zor bir şey ki, 
bir niyeti, âdeta, hukuk yönünden ispat edilebilir sa
nısına dayanarak, bu tür sübjektif ifadelerin yasalara 

. konması çok zor. 
«Propaganda, vatandaşın oyuna tesir etmek mak

sadıyla...» Bunlar hukukî bir terim değildir. Hangi 
yasada olursa olsun, eski yasada da savruk bir ifade 
olarak geçmiş olabilir ve bu tür ifadeler hukukî de
ğildir. Çünkü, kim bunu tespit edecek? Yüksek Se
çim Kurulu devreye girinceye kadar belki iş işten ge
çecek; ama alınan sonuca göre mi ölçeceksiniz, müm
kün mü? Alınan sonuçla, belli bir yerde seçimin so
nucuna, göre mi bu işi kararlaştıracaksınız? O da belli 
değil. 

Saygıdeğer üyeler, sözlerimi bağlarken bir soruyu 
da sayın komisyona tevcih etmek suretiyle meseleye 
bir açıklık getirmek istiyorum: Bu ek maddenin 
müzakeresi sırasında görüşler ileri sürülmüş; ancak 
müzakere biçiminde değil, sorularla, hatta madde 
geçtikten sonra sorularla mesele aydınlatılmaya çalı
şılmış; mümkün olamamıştır. Çünkü o zaman ek 
madde metinde olmadığı, ayrı bir önergeyle getiril
diği için, içtüzüğün kısıtlayıcı hükümlerine dayanıla
rak, madde üzerinde fazlaca bir tanışma yapılama
mıştır. 

Sayın üyeler, o tartışmaların sonunda, Başkan 
komisyona soruyor: «Sayın Aşçıoğlu ve arkadaşları
nın verdiği önergeye katılıyor musunuz?» Sayın Ko
misyon Başkanı cevap veriyor: «Efendim, bu mad
denin değişikliği uygulamada çok güçlükler çıkarta
caktır, takdir hataları yapılacaktır. Bu bakımdan katıl
mıyoruz.» 

Sayın Komisyon Başkanı aynı fikri muhafaza 
ediyorlar mı? 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Şahsı adına Sayın Rüştü Şardağ; buyurun efen

dim. 
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RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Efendim, müsaade 
ederseniz kısa olarak yerimden konuşayım. 

BAŞKAN — Tutanaklara geçmekte güçlük çeki
yoruz efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Cahit bey 
benim bir sözümü değiştirdi, onu düzelteceğim eğer 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Şardağ'a söz verdim, ondan 
sonra efendim. 

Buyurun Sayın Şardağ. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Efendim, madde

deki «Fuar» kelimesi üzerinde durmak istemiştim. 
Fuarlar, özellikle İzmir Fuarı, herkes biliyor ki, açı
lış günü iktidarda bulunan hükümetin Ticaret Baka
nının veya diğer bir bakanının, kendi icraatları doğ
rultusunda en açık propagandası niteliğini taşır; pro
paganda yaptığı bir yerdir, bir ortamdır. Bunu açıkça, 
sayın bakanımız da, bugünkü iktidar da, dünkü hü
kümetler de bilir,. O gün hükümette bulunanlara kar
şı en ağır polemik, demokratik idare sisteminde İzmir 
Fuarında yapılan bu konuşmalara siyaset karıştırıldı
ğı, iktidar propagandası yapıldığı nitleiğini taşır. Se
çim zamanı değilse, tabiî mesele yok; şimdi ona rast-
gelebilir. 

iBen bu maddenin değiştirilmesiyle alakalı olarak 
beş altı arkadaşla bir önerge verebilirdim; fakat bu
güne kadar verilen önergeler komisyonca şayanı ka
bul görülmedi. Sadece bir hatırlatma olsun ve zapta 
geçsin diye bu konuşmayı yapıyorum; ama olabilir ki, 
komisyon beni utandırır, böyle utandırmaya da saygı
lar duyarım. 

Teşekkür ederim. (DYP, DSP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 
Sayın Bakan, hangi konudaydı, önce konusunu 

alayım? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, «Bir küçük par 
tiden bahsettiğimi» söyledi, ben öyle bir şey bahset
medim. 

BAŞKAN — İleriye sürdüğünüz görüşten başka 
bir görüş atfedildi? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Evet. 

BAŞKAN — Yalnız o konuyla sınırlı olmak üze
re, buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 

milletvekilleri; ben konuşmamda, ara seçimlerde 11-
12 partinin, - kesin hatırlayamıyorum - 61 veya 63 gün 
müddetince yaptığı propagandadan vatandaşın tedir
gin olduğunu söyledim ve muhalefetin de bunu tenkit 
ettiğini belirttim. 

Sayın Cahit Tutum, benim konuşmamda «Bir 
küçük partinin propagandasından rahatsız olduğum» 
yolunda bir beyanda bulunduğumu, kendi söyleye
ceklerine destek edinmek üzere ifade ettiler; bir zühul 
söz konusudur, ben öyle bir beyanda bulunmadım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın Vural Arıkan; buyurun efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; önce, Sayın Bakan bir hukukî 
sorun ortaya attı, ek 6 ncı maddede, «yasak hüküm
leri uygulanmaz» teriminin propagandaya cevaz ver
meyeceğini ifade ettiler. Gerek ana konuda, gerek bu 
kanunla getirilen hükümlerde bazı yasaklar vardır. Ek 
6 ncı maddede, «yasaklar uygulanmaz» denildiği za
man, bu hükümlerin bu madde içeriğine giren haller
de uygulanamayacağı anlaşılır, hukukî yorumu budur. 
Eğer sayın bakanlığın görüşü, gerçekten, propagan
danın yapılmayacağı ve yasakların uygulanabileceği 
görüşünde ise, hukuk tekniğine uygun olarak bunu 
düzenlemelidir. Yani yasaklar bir nevi istisna hüküm
leridir; bu ek 6 ncı madde, istisnayı ortadan kaldıran 
hükümdür. Binaenaleyh, bakanın önce bu anlayışını 
düzeltmesi lazım. 

Seçimler nasıl yapılır, esasları nelerdir? Seçimlerin 
esasları, serbest olmasıdır, eşit olmasıdır, tek dereceli 
genel oy esasına göre yapılmasıdır; seçmenin, oyunu 
kendisinin kullanmasıdır; oyun gizli verilmesidir; oy
ların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanmasının da 
açık olarak yapılmasıdır. Bir de, Anayasanın 69 uncu 
maddesi vardır. Bu 69 uncu madde, seçimlerin dürüst 
yapılmasını emreder ve bu dürüstlüğü temin etme 
görevini de yüksek seçim kurullarına, yani yargı uz
vuna bırakır. Şimdi, eşitlik neyi kapsar? Yarışa gi
ren siyasî partiler arasında da eşitlik kullanılacaktır. 
İşte bu hüküm, ek 6 ncı madde, bu eşitliği ilga 
eden, kaldıran bir hüküm niteliğindedir. 1946'dan bu 
yana seçimlere bakınız; 1946'da açık oy, gizli tasnif! 
1950'ye gelindi, bir seçim mücadelesi var; o zaman 
bir parti ekseriyet sistemi istiyor, diğer parti nispî tem
sili istiyor: Demokrat Parti nispî temsili istiyor, Cum
huriyet Halk Partisi ekseriyet sistemini istiyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
j SAFA GİRAY (istanbul) — 1954'ten sonra, 
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VURAL ARIKAN (Devamla) — 1949*da da böy
ledir. Şemsettin Günaltay Hükümeti zamanında bu 
münakaşa olmuştur. 

Seçim oldu, iktidar değişti. İktidar değişince, bu 
defa muhalefet nispî temsil istemeye başladı; yani 
Cumhuriyet Halk Partisi nispî temsil istemeye baş
ladı. 1961'de nispî temsil geldi, parlamento içindeki 
teşekkül tarzlarına göre seçim sisteminde muhtelif 
değişiklikler yapıldı. Bunlar, selamete götüren yollar 
değil. Tam 40 sene geçti, hâlâ bu konuları münakaşa 
ediyoruz. Onun için, bu tip hükümleri, bugün iktidar 
partisinin yararına olsa dahi, kabul etmemek lazım; 
bu ülkenin geleceği açısından, demokrasinin yerleş
mesi açısından. 

Sayın Kasaroğlu misal verdi, ben de şimdi sizlere 
esnaf teşekküllerinin misalini vereyim. Esnaf teşekkü
lü veya ticaret odaları bu hüküm gereğince bir top
lantı yaptı, «Köylü kredileri, esnaf kredileri üç misli 
arttı» dedi; bakan bey de bulundu ve televizyonda 
ilan etti. Bu, seçimi etkilemeyecek midir? Bu, seçme
ni etkilemeyecek midir? Seçmenin özgür iradesine mü
dahale etmemek ve partilerin konuşmasından da 
korkmamak lazım. Mesela ben, radyoda 64 dakika 
konuştum; önerdiğim yedi meseleyi seçimden sonra. 
iktidar yaptı. Binaenaleyh, görülüyor ki, siz dahi is
tifade ediyorsunuz. Binaenaleyh, eşitlik ilkesini bozma
mak, dürüstlüğe halel getirmemek için, hükümetin 
bunu geri almasını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP, DSP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 7 nci maddeyi 

kabul edenler... 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Soru Sa

yın Başkan! 
BAŞKAN — Soru varsa alayım. 
Sayın milletvekilleri, oylamaya geçtik; ancak soru 

hususunu sormamıştım. 
Başka sorusu olan var mı?.. Sayın Doğan Kasar

oğlu, Sayın Kadri Altay. 
Soru yazım işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
SELİM KOÇAKER (Tokat) — Sayın Başkan, 

geçen gün sayın bakana söz vermemiştiniz, bugün 
aynı usulü değiştiriyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Koçâker, Başkanlıktan doğan 
bir kusur varsa, değiştirilir; yoksa, Başkanlığımızca 
ayrıntılı bir işlem yapılmaz. Sayın hakan, geçen bir

leşimde söz istemiş, ancak benden istenmemişti ve is
tenmedikçe söz verme yoktur; ama bugün soru so
racak var mı diye sormamıştım. Olay bu idi Sayın 
Koçaker. 

Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, Sayın Bakan konuşması sırasında, bu madde
de getirilen faaliyetlerin propaganda amacı taşıma
dığını, salt o hadiseyi içine aldığını, buyurdular. 

Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum: Maddede 
«fuarlar» denildiğine göre, maddede «kurtuluş tören
leri» dendiğine göre, mesela herhangi bir kurtuluş tö
reninde bir sayın bakan konuşma yaptığı zaman, bu 
konuşma radyo ve televizyondan yayınlanacak mı?.. 

İkinci bir sualim: Yine bu maddeye göre, farzımu
hal bir yerde herhangi bir ilimizde, ilçemizde tarım 
aletleri fuarı açıldı. Bu tarım aletleri fuarının açılışın
da konuşacak olan sayın bakanın, tarımla ilgili faa
liyetlerini anlatan beyanları, radyoda, televizyonda 
ve gazetelerde yayınlanabilecek mi? 

İzin verirseniz bir üçüncü sualim: Kanunun 62 nci 
maddesi kimlerin yasak kapsamı içine girdiğini 
saymış; 63 üncü madde ise aynen şu hükmü koymuş: 
«Bu yasağa tabi olanlar (yani devlet teşekkülleri ve 
ona bağlı müesseseler, dernekler vesair) siyasî partile
re ve adaylara, her ne nam ile olursa olsun, bağış ve 
yardımda bulunamazlar.» Ve sonra devam ediyor, «di
ğer işleri yapamazlar, özellikle bağış ve yardımda bu
lunamazlar.» 

Şimdi, seçimlere ait yasak hükümleri uygulanma-
cağına göre, bu da yasaklardan birisi olduğuna göre, 
farzımuhal, herhangi bir kuruluş, bu bahsedilen gün
de, yasağın uygulanmadığı günde, bir adaya veya si
yasî partiye bağışta bulunacak mıdır; bulunmayacaksa, 
bunu önleyen hüküm kanunun neresindedir? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Kasaroğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Şimdi efendim, Sayın Ka-
saroğlu'nun söylediği şu: «Bir fuar açıldı, orada bir 
bakan konuştu. Bu konuşma televizyonda verilecek 
mi, verilmeyecek mi?» Benim anladığım bunu soru
yorlar. 

Şimdi, evvelemirde benim anladığıma göre, verile
bilecektir; ama hadise şu; Siyasî konuşma yapabilecek 
mi, yapamayacak mı? Şimdi ayrıca şunu söylemek la
zım; bakın bu kanunun maksadı nasıl başlangıçta bel
li: Yabancı bir cumhurbaşkanı geliyor. Karşılama tö
reni yapılamayacağına göre, yabancı cumhurbaşkanı-
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nı karşılayacak mıyız, karşılamayacak mıyız; bu kar
şılama televizyonda verilecek mi, verilmeyteek mi? 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Ona ma
ni hiçbir hüküm yok zaten. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Bir kurtuluş bayramı ya
pılacak mı, televizyonda verilecek mi? Asıl maksat 
ıbudur. Bir fuar açılacak mı, açılmayacak mı ve açılış 
televizyonda verilecek mi? Sayın Kasaroğlu bunun, 
akla gelen arkadaki maddesini getiriyor. Bu fuarın 
açılışında bakan konuşacak mı, konuşmayacak mı; 
konuşursa televizyon verebilecek mi? Benim kanaa
tim, bakan o fuarın açılışında konuşabilecek, zaten 
'bu maddeye göre yasak değil. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Anayasa
nın eşitlik ilkesi nereye gitti Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, lütfen... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Şimdi, propaganda mak
sadına matuf bir hareket suçtur. Benim tescilim bu. 
Ancak, Sayın Kasaroğlu da çok iyi biliyor ki, seçim 
kanunlarının tatbiki mevzuundaki ihtilafların halli, 
değerlendirilmesi ayrıca bir prosedürdür; fakat bura
daki benim görüşüm: Yayınlanabilecektir. Yasak olan, 
burada siyasî propaganda yapmaktır. Açılışın yapıl
ması bir siyasî propaganda vasfında görülmemekte
dir; öyle tefsir ediyorum. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (izmir) — Fuar açılışı tam si
yasidir Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Yalnız şunu ifade edeyim: 
Sayın Kasaroğlu'nun söylediği gibi veya düşündüğü 
bir sual var; yani, bugün siyasî propaganda yapmak 
serbest mi, para bağışı yapmak serbest mi? Bunlar 
elbette ki, yasaktır efendim. Yani, bunu bu şekilde 
düşünmemek lazım. Bu metinden böyle bir mana çık
mıyor; yani, o gün ne yaparsan yap serbesttir, şek
linde bir değerlendirme söz konusu değildir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Bir hususu 
daha sormuştum Sayın Başkanım. Bunları, yani bağış 
yapmayı, bakanların siyasî konuşma yapmasını önleyi
ci hükümler hangisidir? 

BAŞKAN — Evet, bu soruya cevap vermediniz 
Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Şimdi, şöyle ifade ede
yim: Bu madde olmasa ve siyasî konuşma yapsa, 
propaganda yapsa ne olacaktı? Cumhuriyet savcısı 
takibat yapacaktı. Bu madde de olunca, aynı şey söz 
konusudur... 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Nasıl ya
pacak efendim? Yasağı kaldırmışız. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Hayır efendim, bu orga
nizasyon yasak değildir, yoksa siyasî yasaklar aynen 
devam etmektedir. Bu organizasyonun yapılması yasak 
değildir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kadri Âltay, buyurun efendim. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Efendim, benim, 

Bakanımdan bir sorum var: Ek madde 6'da zikredilen 
millî bayramlar ve bilhassa kurtuluş günleri Türkiye' 
nin millî bütünlüğü ortaya koyan günlerimizdir ve 
önemlidir. Bunların açılışı, resmî geçitleri, çeşitli sü
releri, gecesi ve gündüzü vardır. Bu açılışlara da parti
ler muhakkak katılırlar. Acaba, resmî geçitte ve bunu 
müteakip diğer yönleriyle millî günlerde ve kurtuluş 
günlerinde, insan topluluğuyla cadde ve sokaklarda 
olsun, partiler olarak katılma sağlanacak mıdır? Çün
kü bunlar malum, propaganda olduğu için yasaktır. 

Benim tek sualim budur; teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, soru anlaşıldı Sayın Altay. 
'Buyurunuz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, bugün millî bay
ramlarda, protokol gereği, partilerin, temsil kaidele
ri çerçevesinde, başkan ve belirli miktardaki şahıslar
la katılıp, çelenk koymaları ve istiklâl Marşına işti
rakleri söz konusudur, bunun dışında herhangi bir şey 
düşünmek söz konusu değildir; çünkü o zaman parti
lerin siyasî miting alanları şeklinde düşünmek olur ki 
böyle bir şey elbette düşünülemez. Kanunda böyle 
bir şey olduğundan bahsetmek söz konusu değildir 
efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yoktur. 
7 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 7 nci mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde 
kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 18. — Bu Kanunun 28 inci 
maddesinde tanımlanan seçmen kütüğü tam olarak 
oluşturulup işlerlik kazanıncaya kadar yapılacak se
çimlerde ve halk oylamalarında kullanılacak seçmen 
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kütüklerinin düzenlenr/^İsi; kütüğe yazılma, muhtarlık 
bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarıl
ması, askı süresi, sandık seçmen listelerinin ayrılması, 
kesinleşmesi ve kütüğün güncelleştirilmesi esas ve ilke
ler ile listelere itiraz yöntemleri ve süreleri, seçimlerin 
özellikleri gözetilmek suretiyle, Yüksek Seçim Kuru
lunca tespit ve ilan edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Önerge yok. 
Geçici 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, teklife geçici 19 uncu mad

de eklenmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum: 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 519 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin çerçeve 8 inci maddesine bağlı geçici 18 inci 
maddeden sonra aşağıdaki geçici 19 uncu maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Mehmet Onur 
Zonguldak Kahramanmaraş 

Mümtaz Güler Alâeddin Kısakürek 
Uşak Kahramanmaraş 

Ahmet Altıntaş İlhan Aşkın 
Muğla Bursa 

Mehmet Topaç 
Uşak 

«GEÇİCİ MADDE 19. — Yüksek Seçim Kuru
luna 1985 Ocak ayında seçilenlerin yerine Ocak 1990 
tarihinde yenileme seçimi yapılır.» 

Gerekçe: 
Bu Kanunla Yüksek Seçim Kurulu üyeliğinin gö

rev süresi 4" yıldan 6 yıla çıkarılmış, yenileme seçim
lerinin de 3 yılda bir yapılması öngörülmüştür. An
cak, daha önce 1985 yılında seçilmiş üyeler dikkate 
alındığında, 6 yıllık görev süresiyle 3 yılda bir yeni
leme seçimi yapılması hükümleri bağdaşmamakta, da
ha sonra 1987 yılında seçim yapılmış olması sebebiy
le yenileme seçimleri 2 ve 4 yıllık periyotlar haline 
dönüşmektedir. Bu durum karşısında Kanunun 12 nci 
maddesinde yer alan yenileme seçimlerinin 3 yılda bir 
yapılacağına dair hükmün uygulama kabiliyeti kalma
maktadır. Bu nedenle 1985 yılı Ocak ayında seçilen 
üyelerin görev sürelerinin 5 yıl olarak kabulü gerek
mektedir. Yenileme seçimlerinin 3 yılda bir yapılması
nı temin bakımından bu geçici maddenin kanuna ek
lenmesinde zaruret bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
A N L A S A KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılmada 
bir sakınca yok; fakat, sayı itibariyle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Efendim, katılıyoruz; tek
nik bir zaruret bu. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, bu bir 
kanun teklifi niteliğindedir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, komisyon katılsaydı, 
yeni bir madde olarak müzakere açacaktık. Komisyon 
katılmadığı için, önerge halinde ayrı bir işlem gö
recektir. Geçici bir madde eklenmesine dairdir. Mad
de, tasarı kapsamı içerisinde, tasarıya yeni bir geçici 
madde eklenmesi biçimindedir ve bir engeli yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama kanun tek
lifidir; yani bizim daha evvel kabul ettiğimiz bir mad
deyi değiştiren apayrı bir kanun teklifidir. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 88 inci maddesine göre 
bir geçici madde eklenmesine dairdir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu yepyeni bir 
kanun teklifi. Bizim kabul ettiğimiz bir maddeye «şu, 
şu, şu, nedenlerle işlemez» diyor ve onu tadil eden 
yeni bir kanun teklifi. Olur mu efendim öyle?, işle
me konulamaz. Eğer bu yolu açarsak, biz kanun diye 
bir şey yapamayız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Arikara) — 4 senelik müddeti 
6 seneye çıkartıyor. Şimdi 1985'te seçilen Yüksek Se
çim Kurulu üyelerinin seçim sürelerini ayarlamak için 
bu hüküm getiriliyor. Kabul edilen bir maddeye pa
ralel olarak getiriliyor efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ko
misyonu katılmıyor; ondan sonra da, lehinde konuş
ma yapıyor. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Şimdi Sayın Başkan, hadi
se şu: Yüksek Seçim Kurulu üyelerine.... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, bir ka
nun tasarısı ise; kanun tasarısı şeklinde gelir; hükümet 
bunu düşünür. Düşünmemiş. Düşünüyor ise, zama
nında düşünsün, getirsin. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, o bir ayn olay. 88 inci 
madde, geçici ek madde eklenmesi hakkını veriyor. 
Bu hak kullanılmaktadır. Bu bir tadil maddesi değil. 

Sayın Bakan, tutanaklara geçmesi yönünden, tek
nik zarureti almak istiyorum. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, hadise şu
dur: tik teklifte bu, 7 sene yapılmıştı; fakat komis
yonda 7 sene kabul edilmemiş, silinmiştir. Bu suretle 
kabul edilen «3 senede bir yenilenir» şartı yerine ge
tirilmemiş oluyor. Halbuki yüce Meclis, bu seçimle
rin 6 senede bir yapılacağını kabul ediyor. O zaman 
bunu gerçekleştirebilmek için 1985 yılında seçilen
lere verdiğimiz 6 senelik süreyi bu maddeyle 5 sene 
olarak sınırlamış oluyoruz. Geçici bir maddedir, on
dan sonrası için devamlı 6 sene ve 3 sene şartı yü
rüyecektir efendim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, kabul ettiğimiz önerge ile 

(teklife 1 geçici madde değil, 2 geçici madde eklen
miştir. Bu haliyle çerçevenin değişmesi zorunluğu 
vardır. 

Çerçeveyi değişik şekliyle okutup oylarınıza suna
cağım. 

Çerçeve maddeyi okutuyorum: 
«MADDE 8. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir.» 

(BAŞKAN — Çerçeve 8 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, eklenen geçici madde karşı
sında, kanun başlığının da değişmesi gerekmektedir. 

Kanun başlığını da bu değişik şekliyle okutuyo
rum: 

I 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
11, 12, 52, 64; 65 ve 66 ncı Maddelerinde Değişiklik 

I Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, İki Geçici Madde 
I Eklenmesi Hakkında Kanun 

BAŞKAN — Başlığı bu şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kahul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 
I Sayın milletvekilleri, oyunun rengini belli etmek 
I üzere, tümü oylanmadan önce, aleyhte Sayın Mustafa 
I Çorapçıoğlu söz istemiştir. 
I Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
I Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun teklifi hak-
I kında gerek ilk görüşmesinde, gerek, Sayın Cumhur -
I başkanının geri çevirme işleminden sonra o kadar çok 
I şey konuşuldu ki, benim oyumun rengini belli edebil-
I mem için hangi sebepleri ileriye sürebileceğim husu-
I su cidden cây-i sualdir. Ancak, bir noktaya dikkat na-
I zarlarınızı çekmek isterim: Bu kanunun müzakeresi 
I sırasında bir defa daha gördük ki, iktidar kanadımız, 
I maalese'f, demokrasinin geleceği, seçimin milletimize 
I yaraşır bir olgunlukla ve millet iradesini tam tezahür 
I ettirir şekilde yapılmasını temin edecek yolda vaki, 
I muhalefetin bütün tekliflerini reddetmek suretiyle, üç 
I sene evvelden takınmış olduğu tavrı aynen ve daha 

şiddetle devam ettirdiğini millet ve tarih önünde bir 
| kere daha tescil ettirmiştir. 
I Gelen bu teklif, o şekilde hükümlerle doludur ki, 

çok afedersiniz, sormuşlar; «Boynun neden eğri?» di-
I ye, «Nerem doğru ki, oram doğru olsun» demiş. Bu 
I kanun, ihtiva ettiği hükümlerle seçim sistemimizi o 

hale getirmiştir ki, doğru olan tarafını bulmak müm-
I kün olmayacaktır. Bu kanunla, seçim kanunları de-
I ğiştirilmek istenmemekte, bizim burada anlayabildiği-
I miz kadarıyla, sorulan suallere verilen cevaplardan 
I çıkarabildiğimiz kadarıyla, seçim kanunlarıyla seçim 
I kazanma teknik ve usullerini kanun olarak kabul et

tirmek istenmektedir. (DYP sıralarından alkışlar). 
I Mesele bundan ibarettir. 

Amacın ne olduğu ikinci defa apaçık ortaya çık
mıştır. O kadar açık olmuştur ki, Sayın Cumhurbaş
kanının tarafsız bir gözle ve partiler arasındaki malî 
dengesizliği nazarı dikkate almak suretiyle ve siyaseti 
ticarete çevirtmemek maksadıyla geriye çevirme Öne-

I rileri dahi, kanuna karşı bir nevi hile kullanılmak su
retiyle, tekrar bu kanun metnine dere edilmiş bulıın-

I maktadır. Elbette ki, bunun da, tarihî ve siyasî mesu-
I liyetini ve millet önünde seyyiatını kabullenmiş bu-
J lunmaktadırlar, yüklenmiş bulunmaktadırlar. 
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Bu kanun teklifiyle - bizim anlayabildiğimiz kada
rıyla - millî irade, sanki, tecelli etmesin diye, merkez-i 
hake gömülmek istenmektedir; ama merkez-i hake gö
mülenlerin de küre'i arzı patlatıp çıktıklarını çok za
man görmüşüzdür. Eğer, dünyada ve Türkiye'de sa
dece seçim kanunlarının değiştirilmesiyle veyahut sa
dece orada kabul edilen hükümlerle seçim kazanılmış 
olsaydı, demokrasi süreci içerisinde pekçok eski par
tinin, şimdiye kadar, yerini seçimle muhafaza etmesi 
gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, korkunun ecele çaresi 
yoktur. Gidecek olan iktidar, milletin götüreceği ikti
dar, bu kanun çıksa da gidecektir, çıkmasa da gide
cektir. (DYP sıralarından alkışlar). 

Saygılarımı sunuyorum. 
Oyumu menfi kullanacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, komisyon metninin tümü 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Komisyon metninin tümünü oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon metni
nin tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (ANAP sı
ralarından alkışlar). 

2. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (11797) (S. Sayısı : 522) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 noi sırada, 647 , 
Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştifilmesiine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Adalet Komisyon Raporu yer almakta
dır. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir, 
3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İşlimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü şuradaki İçtüzük teklifi, da
ha önce kabul edilen karar gereği çarşamba günleri 
görüşülmektedir, 

(1) 344 ve 344'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazılar, 
14.1.1987 tarihli 54 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2 / 330) (S. Sayısı : 512) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, 25.8.1971 tarih ve 1475 Sayılı 
İş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fı/kra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve ıSosyal İş-
ler Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Teklif üzerindeki görüşmeler ertelenımlişltiir. 
5. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Arıcılık Ka

nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İçel MilletveMlii Edip 
Özgenç'in, Arıcılık Kanunu Teklifi ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-

çlliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, İpekböcekçiiliği Kanunu Teklifli ve Tarım 
Orman ve Köytişleri Komisyonu Raporu yer almakta
dır. 

Komisyon?.. Yok. 
Teklif üzerindeki görüşmeler ertelenmiştir. 
7. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 

Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı : 516) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Diplomasi ve Konso
losluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İş
leminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarı ve Dışişleri Komisyonu Raporu yer almakta
dır. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Tasan üzerindeki görüşmelere başlıyoruz : 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporun okunma-
"i kabul edilmemiştir. 

(1) 516 S. Sayılı basmay azı tutanağa eklidir. 
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Bizdeki kayıtlara göre, tasarının tümü üzerinde 
söz isteyen yok. 

Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen 
Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde ha
zırlanarak 7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da imza
ya açılan ve 1 Eylül 1980 tarihinde imzalanan «Dip
lomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Bel
gelerde Onay işleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesi» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru ve önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Soru ve önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belli etmek üzere söz isteyen?.. 

Yok. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylama

ya tabidir. Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oy
lamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kutular sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı). 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (21371) (S. Sayısı : 520) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 8 inci sırada 
yer alan, Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmele
re başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı : 521) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 9 uncu sırada
ki, 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
10. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku

rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Uluslararası Nite
likteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşmeler ertelenmiştir. 
77. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülki

yetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzen
lemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 
3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (1) 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki, Sermaye Piyasası
nın Teşviki, Sınaî Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırıl
ması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler 
ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum: Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 523 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü, üzerinde söz alanları sırasıyla oku
yorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Aydın Güven Gürkan, Demokratik Sol Parti 
Grubu adına Sayın İsa Vardal ve Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Sümer Oral. 

Şahısları adına: Sayın Reşit Ülker, Sayın Türkân 
Arıkan, Sayın Hasan Altay, Sayın Yusuf Ziya Ka-
zancıoğlu ve Sayın ihsan Tombuş söz istemişlerdir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Şahsım adına söz 
istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sırasıyla, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan'a söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Gürkan. 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR

KAN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; bugün yüce kurulun görüşmeye başlayacağı yasa 
tasarısı, 24 Ocak 1980 yılından bu yana kronikleşmiş 
bir hastalığı'çözmeye çalışan; ama muhtemelen çöze
meyecek olan bir tasarıdır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidarının 
ve onun Başbakanının pekçok kez, savunucusu oldu
ğunu gururla kamuoyuna açıkladığı 24 Ocaktan bu 
yana Türkiye'nin gündemine çok büyük bir sorun gel
miştir; bu sorun, batik krediler ve donuk krediler so
runudur. 

24 Ocak kararları birçok açıdan tartışılabilir; arria 
şimdi söyleyeceğim kararlar, 24 Ocaktan bu yana yü
rütülen ve bu hükümetçe de hem savunularak, hem de 
aynı biçimde yürütülen kararların doğurduğu vahim 
sonucu gözler önüne sermektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1979 yılı sonunda toplam kre
di tutarı 450 milyar Türk Lirasıymış, bunun içinde ba
tık kredilerin oranı yüzde 5'i bile bulmuyormuş; 1979 
yılı sonunda batık kredi miktarı yalnızca 22,5 milyar 
Türk Lirasıymış... Oysaki, geçtiğimiz yılın sonu itiba
riyle toplam kredi miktarı 8,5 trilyon Türk Lirasına 
yükselmiştir ve bunun içinde, çok büyük bir ihtimal
le, 3 trilyon Türk Liralık bir kısmı batık kredi diye 
adlandırabileceğimiz bir kısımdır. Yani, 24 Ocak 1980' 
den önce batık kredilerin toplam krediler içindeki tu
tarı yüzde 5 iken, bugün bu oran yüzde 35'e yüksel
miştir. 22,5 milyar liralık batık kredi miktarı, bugün 
3 trilyon Türk Lirasına çıkarak, tam 140 kat artış 
göstermiştir. Bu, savunulan ve yürütülmekte ısrar edi
len bir ekonomi politikasının son derece çarpıcı bir 
sonucudur. 

Sayın milletvekilleri, bu 3 trilyon lira batık kredi
ye ek olarak, bir de bankalarda «donuk kredi» diye 
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adlandırabileceğimiz bir kredi türü belirlenmiştir. Ba
tık krediler, hem anaparaları itibariyle geri dönme 
şansı kalmamış, hem de faizleri ödenemeyen kredi 
türü iken; bu 3 trilyona ek olarak «donuk krediler» 
diye adlandıracağımız kredi türlerinde ise, anaparala
rın uzunca bir süredir dönmediği ve dönme ihtimali
nin çok az olduğu söylenebilir. 

Sayın milletvekilleri, bu 3 trilyon Türk Liralık ba
tik kredinin 2 trilyonluk kısmı muhtemelen, şimdi ad
larını okuyacağım ve çok büyük bir ihtimalle, hükü
met tarafından destek sağlanabilmek için bugünkü 
yasa tasarısının, sevk edildiği holdinglere aittir. 

Biraz sonra burada Maliye Bakanı söz alacak. Ma
liye Bakanından, bu holdinglerin, Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankasıyla, Emlak Kredi Bankasıyla, Öğret
menler Bankasıyla, Sınaî Kalkınma Bankasıyla olan 
ve İş Bankasıyla olan kredi ilişkileri konusunda, SHP 
Grubu adına, açık ve inandırıcı bilgiler talep ediyo
rum. 

Bu 3 trilyonun 2 trilyonluk kısmı, adlarını okuya
cağım 11 holdinge aittir. 11 holding bugün o 2 tril
yon Türk Lirasını batırmış olmanın suçlusudur : Oku
muş Holding, -Sayın Bakan ve bakanlar ezbere bili-
yorlardır bunları - Demirören Holding, Horzum Gru
bu, HEMA Holding, Narin Grubu, Ergül Holding, 
Çarmıklı Grubu, Çukurova Holding, Anadolu En
düstri Holding, SAL Holding, Aslan Grubu ve bugün 
bu yasa bunları bankalara kurtarttırmak, ardından 
da, gerçekten kurtarılacak duruma düşen bankaları 
kurtarabilme operasyonunun adıdır. 

Şimdi, eğer bu yasayı kamu kaynaklarıyla, inanıl
mayacak ölçüde geniş yürekli, hoşgörülü, cömert ka
mu kaynaklarıyla -biraz sonra tek tek sayacağım, 
hangi kamu kaynaklarından beslendiğini - kurtarmak 
istiyorsanız, bu şirketlerin kredi ilişkileri konusunda, 
gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi ver
mek zorundasınız ve bugün batma noktasına gelmiş 
bu kredilerin ekonomik zorunluluklardan doğduğunu 
kanıtlamak zorundasınız. 

Bu 2 trilyonluk batık kredinin dışında 1 trilyonluk 
bir batık kredi kısmı daha vardır ki, bu şirketlerin de 
adları yakında duyulacaktır. Bunlar, Örter ve Ellialtı-
oğlu gibi - gerisini saymıyorum - şirketlerden oluş
maktadır. Şimdi durum nedir? Durumu soğukkanlı
lıkla izleyelim. 

Aslında, şirket kurtarma yeni bir olay değildir. Bu 
hükümet politikalarının sonucunda, sürekli bir biçim
de şirketler kurtarılmaktadır. 7 yıldır Türkiye'de, şir
ketler kurtarılmaktadır. Önce bir Asil Çelik tipi kur-
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tarma operasyonu yapıldı; ardından, geçenlerde bu
rada sanık sandalyesine oturttuğunuz, hakkında Yüce 
Divana sevk kararı vermek için oylama yaptığınız Ka-
faoğlu'nun kurtarma planı uygulandı. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Güney Sanayi... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Onun 

dışında, sürekli olarak, bankalar, borçlu şirketlerle te
mas ederek borçları tahkim etmekte, yani sürelerini 
uzatmakta ve faiz oranlarını düşürmektedirler. Fakat 
öyle bir noktaya geldik ki, yapılan bunca gizli kurtar
ma operasyonlarına rağmen, bu adlarını saydığım ve 
adlarını bilemeyeceğim şirketleri kurtarmak mümkün 
olamaz hale geldi. Eğer bu şirketleri bankalar kendi
leri kurtaracak olurlarsa., bankaların batması çok bü
yük bir olasılıktı. Bu nedenle, bankaların batmasını 
göze alamayan hükümet, bankalara kaynak sağlamak 
ve yardım sağlamak sureciyle/bu şirketleri kurtarmak 
zorunluluğunu duydu. 

Peki, bu şirketler batsaydı ne olurdu? Bu şirketle
rin batması şu kötü sonucu doğururdu : Seçimlere çok 
az bir süre kala bunca şirketin batmış olması, ekono
mide beklenilmedik bir krizin ortaya çıkmasına ve hü
kümetin çok büyük ölçüde yıpranmasına neden olabi
lirdi. Bu nedenle, hükümet, ne pahasına olursa olsun 
bu şirketleri kurtarma kararı verdi. 

Şimdi sayın bakana soruyorum : Kurumlar Vergi
si, Gelir Vergisi, Damga Resmî, harç, aklınıza ne ge
lirse, her konuda istisna saydığınız, sınırsız kamu 
kaynağı tahsis ettiğiniz bu şirketler eğer kurtarılabile-
cek şirketler olsaydılar, ekonomik bakımdan gerçek
ten su yüzünde kalmalarında yarar görülen şirketler 
olsalardı, bunları zaten bankalar kurtarırlardı; ama 
bankalar öyle bir durumla karşı karşıyalar ki, bu söz
lerini ettiğim holdinglerin mal varlığı, bu bankaların 
açmış olduğu krediler karşısında o kadar hafif, az ve 
cılız geliyor ki, bankaların, bu şirketleri, bundan ön
ceki şirketlerde olduğu gibi, kurtarması söz konusu 
olmuyor. O zaman, bankalarla başta, adlarını bildi
ğim birkaç büyük banka olmak üzere, hükümet elele 
veriyorlar, hükümet bankaya diyor ki, «Sen bunları 
kurtar, ben de sana inanılmayacak ölçüde kamu kay
naklarını tahsis ediyorum. Yeter ki, seçimlere üç gün 
kala, beş gün kala bu şirketlerin batması ve büyük 
bir ekonomik krizin ortaya çıkması önlenmiş olsun». 

Peki, bu şirketler niçin batıyorlar? 
Sayın milletvekilleri, tekrar altını çizerek söylüyo

rum : Sizin hükümetiniz döneminde de, sizden önceki 
hükümetler döneminde de şirketleri kurtarmak, âdeta, 
bizim ekonomik politikamızın ayrılmaz bir parçası 

haline gelmişti. Halen de kurtarılıyor şirketler. Siz 
bilmeden, duymadan, farkında olmadan, bankalar otu
ruyorlar, birtakım şirketlerle pazarlık yapıyorlar; sü
relerini uzatıyorlar, kredi faizlerini düşürüyorlar ve 
kendi olanakları dahilinde, gene Merkez Bankasından 
belli destekler sağlayarak şirketleri kurtarmaya çalı
şıyorlar. 

Peki niçin batıyor bu şirketler? Bunun üstünde 
hiç düşünmeyecek miyiz? Gerekçesini de okudum : 
«Dünyanın her yerinde zaman zaman kriz olur, za
man zaman şirketler ekonomik bunalım içine düşerler 
ve hükümetler onları kurtarır» diyordu Sayın Kaya 
Erdem. 

Doğrudur; ama yedi yıldır bir süreç yaşanıyorsa, 
yedi yıldır şirketler sürekli bir biçimde kurtarılarak 
ancak, ayakta kalabiliyorlarsa, o zaman hükümetin 
ekonomik politikalarında çök ciddî sakatlıklar var de
mektir. Bu da şudur : Hepimiz defalarca söyledik; an
cak, bu sakat hükümet politikasından hükümeti uzak
laştırmamız mümkün olmadı. 24 Ocakla birlikte, ina
nılmaz ölçüde ağır 'bir kur farkı şirketlerin üstüne bin
miştir. Halen bugün hükümet, hiçbir ekonomide hiç
bir şirketin dayanamayacağı bir ağır kredi - faiz yükü
nü Türk ekonomisinin sırtına vurmuştur. Hükümetten 
soruyorum: Bana dünyada, yeryüzünde bir tane, iş
leyen bir ekonomi göstersin ki, gerçek faiz oranı, ya
ni enflasyon hızı düşüldükten sonra kalan faiz oranı 
yüzde 35, yüzde 40 olsun... Böyle ekonomi yoktur. 
Böyle bir ekonomiyi ayakta tutmak mümkün değildir. 
Böyle bir ekonomiyi, ancak, hükümetin yaptığı gibi, 
devletin vatandaşlarından aldığı vergileri cömertçe, in
safsızca vererek ayakta tutabilirsiniz; ama bunu da 
uzun süre götüremezsiniz. (SHP sıralarından alkışlar). 
Fakat bu faiz politikasına hükümet devam etmek mec
buriyetindedir; çünkü, kendi kurduğu tuzağa, kendisi 
sürekli bir biçimde düşmektedir. 

Devlet bütçesini, bu ölçüde iç istikraza zorunlu 
bir halde zayıflıkta tutarsanız, devletin her yıl ayakta 
durabilmesi ve asgarî görevlerini yerine getirebilmesi 
için, 3-3,5 trilyonluk iç istikraz yapmasını zorunlu 
hale getirirseniz, elbette o zaman, bu ülkede 3 tril
yonluk, 3,5 trilyonluk mevduatı, yatırılabilir fonu, 
kullanılabilir kaynağı devlet kendine alırsa, o ülkede 
faiz oranlarını düşürmek mümkün olmaz. 

Uzunca bir süredir bu enflasyona hiçbir ekono
mik yapının dayanamayacağını söylüyoruz. Yedi yıl
dır ısrarlı bir biçimde, «düştü, düşüyor» avazeleri ara
sında, hükümet, şirketlerin bütün likit olanaklarını, 
bütün kaynaklarını kurutucu bir enflasyon politikasını 
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ısrarla ve inatla sürdürüyor. Çünkü amacı, o enflas
yon politikasıyla, işçiden, memurdan, esnaftan, za
naatkardan, yani dar ve sabit gelirlilerden, vergi dı
şında üç beş kuruş parayı da enflasyon yoluyla çala
bilmek, el atabilmek ve kendi olanakları arasına ka
tabilmektir. Ama sonuç, işte, şirketlerin hemen he
men tümünün batma noktasına varmış olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, kurtardık diyelim; kıydık pa
ralara, binlerce ve onbinlerce insanın doğal rızkından 
aldığımız olanaklarla, bu adlarını okuduğum ve ad
larını bilemeyeceğim başka holdingleri kurtardık diye
lim. Şimdi sayın bakana sormak istiyorum : Sayın ba
kan, bunca şirketi batma noktasına getirmiş bu eko
nomi politikasında hiçbir değişiklik yapmadığınız sü
rece, bu politikaları aynen sürdürdüğünüz sürece, ya
rın hangi yasa tasarısıyla geleceksiniz? Niçin neden
leri üstünde düşünmüyorsunuz? Niçin bunca şirket 
batma noktasına varıyor ve niçin siz, asıl sebebe bir 
türlü yaklaşmak istemiyor ve niçin, ortaya çıkıp, «Bu
güne kadar yürütülen politikalar yanlış olmuştur, bu
nu kavradık ve bugünden itibaren başka ilaçlar öne
riyoruz, başka politikalar oluşturuyoruz» diyemiyor
sunuz? Ben size söyleyeyim: Siz, 'bu politikaları ay
nen sürdürürseniz, enflasyonu aşağıya çekemezseniz, 
kredi faiz oranlarını çok belirgin bir biçimde aşağıya 
indiremezseniz, yüksek döviz kurlarını ve durmadan 
artan döviz kurları sistemini sürdürmeye devam eder
seniz ve banka sorununu çözmezseniz, bankaları sağ
lıklı bir duruma getir emezseniz; bir yıl sonra, yine 
böyle saklanmış, gizlenmiş, başka adlar altında Tür
kiye Büyük Millet Meclisine yeni bir tasarıyla gelip, 
bu sefer, adlarını şu anda bilemeyeceğim, hangi hol
dinglerin kurtarılmasını isteyeceksiniz. Çünkü, politi
kalarınızda hiçbir değişiklik yapmanız söz konusu de
ğil. 

Sayın milletvekilleri, biraz sonra el kaldıracaksınız, 
bu yasaya oy vereceksiniz ve bu şirketleri kurtarmak 
için bankaları görevlendireceksiniz ve bankalara da 
inanılmayacak ölçüde çok ve cömert kamu kaynak
ları tahsis edeceksiniz. Ben, bu şirketleri kurtarmak 
durumunda kalan bankalara, hangi imtiyazların, han
gi ayrıcalıkların, hangi istisna koşullarının tanındığını 
şöyle bir sayarsam, belki verilecek oylar konusunda 
bir kez daha düşünmek gereğini duyarsınız. .Bakınız, 
eğer bir banka bir şirketi kurtarırsa - ayrıntısı üzerin
de durmuyorum; çünkü ayrıntıları üzerinde maddeler 
görüşülürken uzun boylu tartışacağız - vergi borçları 
ve Sosyal Sigortalara olan prim borçları beş yıl sürey
le erteleniyor; ondan sonra yürütülecek faiz de, öngö
rülen tecil faizinin yarısı oranında oluyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Taksitlendi-
riliyor, ertelenmiyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Tak-
sitlendiriliyor, erteleniyor. 

Şimdi, size soruyorum: Adı HEMA olmasaydı, 
Okumuş Holding olmasaydı ve bu ölçüde batak du
ruma gelmeseydi, sizin Vergi Usul Kanunu gereğin
ce kullanabileceğiniz hak iki yıldı ve faiz iki kattı; 
Şimdi, hangi vicdanla, bankaları dolandırmış ya da 
siyasal baskılar sonucu bankalara tazyik yaparak ola
ğanüstü krediler elde etmiş, bunları mal varlıklarıyla 
karşılamaları asla söz konusu olmayan bu şirketlere, 
nasıl oluyor da, doğru dürüst çalışan, borçlarını öde
meye çalışan şirketlerden çok daha ayrıcalıklı bir ko
numu tanıyorsunuz? 

Sadece bundan ibaret değil. Tahakkuk etmemiş 
faiz alacakları tahakkuk ettirilip sermayeye katıldığı 
zaman, Kurumlar Vergisi alınmayacak ve Gelir Ver
gisinden de, Gelir Vergisi stopajından da istisna tutu
lacak. 

Bununla da bitmiyor; bu kurtarma operasyonu sı
rasında, bu işlem sırasında, hiçbir biçimde ve hiçbir 
ad altında ne harç, ne Damga Vergisi alınacak. Bun
lar eğer gayrimenkullerini ve hisse senetlerini satar
larsa, yine her türlü vergiden muaf tutulacaklar. Ya
ni, bu Hükümet, nerede vergi alınması gerekiyorsa, 
orada vergi almamak suretiyle, bankaları bu ağır yü
kün altına girmeye, kamu kaynaklarıyla özendirmeye 
çalışmaktadır. 

Mesele bununla da bitmemektedir; keşke bununla 
bitmiş olsa, keşke yalnızca vergilerden vazgeçilmiş ol
sa; ama daha önemli bir şey yapılıyor: KlTleri fi
nanse etmek için kurulan Devlet Yatırım Bankası, süs
lü püslü gerekçelerle, «İhracatı teşvik ediyoruz» ge
rekçeleriyle, aslında doğrudan doğruya batık şirket
leri kurtaracak bankalara kaynak sağlamak üzere gö
revlendiriliyor. Bugüne kadar, düne kadar, büyük 
KİT'leri finanse eden Devlet Yatırım Bankası, bu ka
nunun kabulünden itibaren yalnızca, bu adlarını oku
duğum ve adlarını bir türlü tam bilemediğim holding
leri kurtaracak bankalara kaynak sağlamakla görev
lendiriliyor. 

Sadece bununla değil, bununla da bitmiyor; Ko
nut Edindirme Fonundan ayıracağınız kaynakları bu 
işe tahsis ediyorsunuz. Devlet Yatırım Bankasına bin-
bir tane kaynaktan gelebilecek tüm kaynakların bu
raya tahsis edilebileceğini öngörüyorsunuz, Kamu Or
taklığı Fonundan kaynak ayrılmasını öngörüyorsunuz 
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ve bütün bunlarla bu adlarını saydığım şirketleri kur- 1 
tarmayı düşünüyorsunuz. I 

Sayın milletvekilleri, bir noktaya dikkatlerinizi I 
çekmek istiyorum. Aslında, bu yasanın bence en hü- I 
zün verici tarafı şudur : Bu hükümetin, bu politika- I 
larla şirket kurtarmaya mecbur kalacağını herkes bi- I 
liyordu, şirketler de biliyorlardı. Şirketler de biliyor- I 
lardı ki, 3 trilyonluk ya da 2,5 trilyonluk - her ne ise, I 
doğrusunu sayın bakan söylesin - kredi takmış, borç I 
batağına ülkeyi çekmiş bu holdingleri bu hükümet ba- I 
tırmaya cesaret edemez, şu ya da bu biçimde kurta- I 
rır... Bunu, o holdingler de biliyordu, herkes de bili- I 
yordu. 1,5 yıldır, 2 yıldır bu yasa tasarısı konuşulu- I 
yor, gündemde. Ta o zamanlarda, Mehmet Yazar'm I 
o zaman başkan olarak sunduğu sistem de buna aşağı I 
yukarı benziyordu, bu şirketlerin kurtarılacağı bilini- I 
yordu. Bakınız ne oldu: Bu şirketlerin şu ya da bu I 
biçimde kurtarılacağı bilindiği için, bunların sahiple- I 
ri; bankalardan aldıkları son kredileri de, kendi kişi- I 
sel servetlerinin korunması, yurt dışına transferi ve I 
mal varlıklarının çoğaltılması için kullandılar. Kendi- I 
lerini şahsen güvenceye aldılar, yurt dışına para gö- I 
türdüler, kendilerinin buradaki hanlarını, hamamları- I 
nı, - her neleri varsa - güvence altına aldılar ve on- I 
dan sonra bu yasa tasarısını büyük bir soğukkanlılık I 
içinde, beklemeye başladılar. Hükümetimize güveni- I 
yorlardı; çünkü, hükümetimizin seçimlerden önce 3 I 
trilyonluk batık kredinin, gerçekten, batmasına göz I 
yumamayacağını biliyorlardı. Bunu gayet yakinen bi- I 
liyorum. I 

Bununla şunu söylemek istiyorum: Diyeceklerdir I 
ki, «Daha ne olsun, devletleştiriyoruz; bunu bankalar I 
alıyor, bunların içinde devlet bankaları da var; bun- I 
ların elinden şirketlerini alıyoruz, ekonomik bakım- I 
dan bunları muhafaza ediyoruz». Ben de diyorum ki; I 
hayır, siz sadece bunların ölüsünü alıyorsunuz, siz sa- I 
d'ece bunların yükünü alıyorsunuz ve bunların sahip- I 
leri, bu- yasanın çıkmasından çok önce gerekli her tür- I 
lü önlemleri almış bulunuyorlar, kendilerini kişisel her I 
türlü güvence altına almış bulunuyorlar. I 

Sayın milletvekilleri, iflas kararları bile, bu yasa I 
çıkacak diye Yargıtayda şu ya da bu biçimde bekle- I 
tilmektedir. İflas kararları dahi alınmamaktadır; çün- I 
kü, bu yasa çıkarılarak bu şirketlerin kurtarılacağı I 
uzunca bir süredir bilinmektedir. I 

Sayın milletvekilleri, maddelere geldiğimizde, hu- I 
kukî garabetler üstünde duracağım; ama bir iki nok- I 
tada şimdiden söz etmek istiyorum; herhalde, benden I 
sonra konuşacak arkadaşlarım da yeterince bu nokta- | 

yi vurgulayacaklar. Bir hukuk garabeti, adından, son 
noktasına kadar bir hukuk garabeti. Birincisi: Bir ke
re, yasanın, adıyla, içeriği arasında en ufacık bir ilgi 
yok. Özellikle çok hüzün verici buluyorum. Hüküme
tin, bir tasarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve 
kamuoyunu aldatmaya ve kandırmaya kalkmaya hak
kı yoktur. Bunu, sade vatandaşlar yapabilir, bunu bel
ki milletvekilleri yapabilir; ama bir hükümet, bir ya
sanın adını bilinçli olarak başka türlü göstererek, as
lında bir şirket kurtarma ve banka kurtarma operas
yonunu saklamak hakkına sahip değildir. Bunu yap
tığı zaman, Türkiye'de büyük bir güven bunalımı do
ğar. 

Şimdi, «hukuk garabeti» eledim.,. Sayın milletve
killeri, bakınız, Devlet Yatırım Bankasının, bankaları 
ve şirketleri kurtarma bankasına dönüştürülmesi sıra
sında bu hükümet, ıbu yasa tasarısıyla hangi yetkileri 
alıyor : Bu hükümet, ben, Bakanlar Kurulu kararıyla 
Devlet Yatırım Bankam oluşturacağım; «Devlet» adı
nı da değiştirebilir, Şirketleri Kurtarma Bankası oluş
turacağım, diyor. Bu banka, bu kanunda, hangi yet
kilere sahip olduğu, nasıl işleyeceği ve nasıl denetle
neceği konusunda hiçibir biçimde iz dahi taşımıyor. 
Ayrıca, -çok ilginç buluyorum- diyor ki : «Türk Ti
caret Kanununun hükümlerine de uymayacağım.» 
Bakanlar Kurulu kararlarının değiştirmediği Ticaret 
Kanunu hükümleri ancak geçerli olabiliyor. Böylesi
ne bir keyfîlik ve böylesine, «(Ben bir banka kura
cağım; bunu gönlüme© yürüteceğim. Denetimini, me-
netimini vesairesini bana sormayın; kaynaklarını sor
mayın; işleyiş mekanizmalarını sormayın; açacağı 
kredilerin ilkelerini sormayın. Beni hiçibir biçimde ve 
hiçibir yasa ile, hatta Türk Ticaret Kanunu gibi çok 
genel bir yasa ile de bağlamayın..» Eğer Bakanlar 
Kurulu aksine bir karar vermemişse, aksine bir dü
zenleme yapmaimışjsa, Türk Ticaret Kanunu ancak o 
noktalarda geçerli olabiliyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kontrol etmeyin. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Anla

yamadığım, kavrayamadığım bir hukuk anlayışı!.. 

Sayın miltetvıekilleri, bu yasada aynı zamanda, çok 
ciddî bir hukukî zorbalık da vardır. Hukukî zorba
lık şurada yatmaktadır : Eğer bankalar şirketlerle an
laşır ve onların mülkiyetlerini üstlenirlerse; yani, ala
caklarından vazgeçip, onlara ortak olurlarsa, bu or-
ıtak olan bankanın bir tanesinin alacağı, o şirketin 
bbrçlarının yüzde 5K)1sini oluşturuyorsa, yüzde 50'sini 
geçiyorsa, o takdirde bütün geriye kalan diğer şirket
ler de, ya bu bankanın koşullarına razı olacaklardır 
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ya da -altını çizerek söylüyorum görülmemiş bir şey-
ya o bankanın koşullarına razı olacaklarıdır ya da hü
kümet getirdiği bu tasarı ile onlara diyor ki, «Sen fa
izlerinden 5 yıl süre ile vazgeçeceksin. 5 yıl sonra da, 
ısana, normal kısa vadeli reeskont kredilerine tanınan 
faizin dörtlte birini öderim» diyor. Yani, o küçük ban
kaları da, o küçük alacaklıları da, büyük bankaların 
oluşturduğu koşullara, kendi kararıyla zorluyor; «Bu
nu yapmadığın takdirde de seni çok ağır bir biçimde 
cezalandırırım» diyor. 

|Bu, hukukun hiçbir ilkesiyle bağdaşitırılamayacak 
'bir hukukî zorbalıktır. 

IBAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayalım efen
dim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla). — To
parlıyorum efendim. 

Sayın milletlvekil'leri, şunu söylemek istiyorum : 
Sayın Başlbakan birçok kez, «Bu şirketleri ben kur-
taîimayacağıım» dedi. «Bunlar villalarını satsınlar, gay-
rimenkullerini satsınlar, nelerini satıyorlarsa satsınlar; 
ama benden medet ummasınlar» dedi; bunu defalar
ca da söyledi. Oysa bugün ulaşılan nokta, bankala
rın aracılığıyla bu şirketlerin tümünün iflastan kurta
rılmasıdır ve bunun sonucumda, bankaların da iflas 
etmemesi için, bankalara büyük kamu kaynaklarının 
taihsis edilmesi olayıdır, özünde, şirketler, şimdiye ka
dar cesaret edilememiş bir ölçüde büyük kaynak tah-
ısisîeriyle kurtarılmaktadır. 

Sözlerimi şöyle büDirmek istiyorum : Eğer bu hü
kümet, var olan ekonomi politikaları üisltünde bir kez 
daha bu meselenin ciddiyetinin hak ettirdiği derinlik
te düşünmez ise, bu şirket kurtarmalarıyla, bu bitme
yen, tükenmeyen vergi istisna ve muaıfhklarıyla ve 
durmadan kamu kaynaklarını 'tahsis yöntemiyle eko
nomiyi ayakta tutmamıız mümıkün değildir ve burada 
onibinlerce, yüzlbinlerce işçinin, memurun, çok kıt ola
naklarından ödediği vergilerle kurtarılan bu şirketle
rin hüznünü taşımış olmanın ve ıbu olguya rağmen, 
Ihükümetin, var olan politikalarında ısrar edecek ol
masının endişesiyle ayrılıyor, yüce Kurulu saygıla
rımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. . 
Oyunu kullanmayan sayın milletvekili kaldı mı? 

yok. 
/Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldırın. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın tsa Var-

Öaî, 

! Buyurun, Sayın Vardal. (DSP sıralarından alkışlar) 
(DSP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli milletlvekilleri; Serma
ye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin Taibana Yay
gınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak 
Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3!18'2 sayılı Banka
lar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının tümü üzerinde DSP Grubu adına 
konuşmak üzere huzurunuzda bulunmaktayım. He-

I pinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmek -
De olduğumuz tasarı, bükümetin bugüne kadar Mec
lise sevk ettiği tasarılarda olduğu gibi, kanun yapma 

I tekniği bakımından zayıf ve gelişigüzel düzenlenmiş 
I bir metindir. Tasarının gerekçede yazılı amaçları 
I ile, maddelerde yapılan düzenlemelerde belirtilen 

amaçlar arasında bir tutarsızlık vardır. Bu tasarının 
.getirilmesinde güdülen asıl amaç ödeme güçlüğü için
deki şirketlerin ya da batık şirketlerin kurtarılması ol-

I duğu halde, bu kionu açıkça ve dürüstçe söyleneme-
I ımekıtedir. Aslında, bunun açıkça söylenmesinde bir sa

kınca olduğunu da kabul etmiyoruz. Hiçbir şey halkı-
mızıdan saklanmamalıdır. 

Diğer taraftan, üzülerek üzerinde durduğumuz bir 
I konu da şudur : Bütün imkânlara sahip bir hüküme

tin, iyice düşünmeden, gerekli incelemeleri yapmadan, 
kanun tasarılarını yüce Meclise sevk etmesidir. Bu ta-

I sarı da, bundan evvel sevk edilen tasarılardan fark
sızıdır. Yaptığı hataları anlayan hükümet, tasarıyı dü
zeltmek için, tasarı daha Plan Ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülmeye başlanmadan, esas maddeler üze
rinde, iktidar milletvekilllerine değişiklik önergeleri 
verdirmiştir. Bizce, bir hükümet için bu hareket çok 
düşündürücüdür. Halbuki, kanun tasarılarının eksik
siz ve kanun yapma tekniğine uygun olarak yüce 'Mec
lise şevkinin sağlanması için, profesör unvanına sa
hip bir sayın devlet bakanı görevlendirilmişti; ama bu 

I işle görevli sayın devlet bakaniinın da görevini yapa-
I madiğini anlıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem, bu kanun tasa
rısını Plan ve Bütçe Komisyonunda sunarken şunla
rı söylemiştir : «'Hükümet olarak ekonomiyi yakın
dan ilgilendiren bu kanun tasarısıyla, sermaye piyasa-

I sının geliştirilmesi ve sermayenin tabana yayılması 
amaçlanmaktadır. Bunun yanında, ihracatın gel işti -

I rilmesi ve güç durumda bulunan anonim şirketlerin 
J sermaye yapılarının kuvvetlendirilerek ekonomiye ka-
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zandırılmala;ı da bu tasarıyla sağlanmak istenmekte
dir. Türkiye'de sermaye piyasasının geliştirilmesi ko
nusunda yıllardır muhtelif çalışmalar yapılmakta ve 
yeni müesseseler kurulmaktadır. Bunun yanında, ihti
yaç duyulduğu zamanlarda senmaye piyasasını geliş
tirmek için, gerek vergi kanunlarında, gerekse diğer 
kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Getirilen teşjvikler-
deki genel amaç, sermaye piyasasının sağlıklı bir ya
pıya kavuşması ve ileride, kendi kendine işleyen bir 
müessese haline gelmesidir. Bu tasarıyla da, sermaye 
piyasasının gelişmesi ve aile şirketleri yerine, halka 
açık anonimi şirketlerin yaygınlaştırılması konula
rında yeni teşvik imkânları getirmektedir.» 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Erdemi' 
in, iyi niyetli olduğuna inandığımız, tasarının amacına 
dair bu sözleri ve getirilen tasarı, bir niyetten, bir fi
kirden öteye pek geçemeyecektir. Bu tasarı, esas ola
rak, şirket kurtarma operasyonlarını belli bir düzene 
bağlamayı ve sermaye piyasasını teşvik etmeyi amaç
lamakla birlikte, konuyla doğrudan ilişkisi olmayan 
bazı hükümleri de içermektedir. Bunların içinde en 
önemlisi, Devlet Yatırım Bankasının, dış ekonomik 
ilişkilere çeşitli yönlerden destek olacak bir uzman
lık bankasına dönüştürülmesine ilişkindir. 

Birçok ülkede, aynı fonksiyonlara sahip bankalar, 
çiok uzun süreden beri faaliyettedir. Bu bakımdan, 
Türkiye'de bu boşluk doldurulacaktır, dolayısıyla fi
kir doğrudur; ancak, tasanda tüm düzenleme ve ku
rallar, Bakanlar Kuruluna bırakılmaktadır. Düzen
lemede yalnızca, verilecek teşviklerin kaynakları be
lirtilmektedir, Bü kaynaklar, bültçe, fonlar, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, harikalar ve diğer kay
naklardır; ancak, bu kaynaklardan verilecek teşvik
lerde ne gibi kıstas ve kurallar aranacağı, tasarıda 
belirtilmemiştir. Bu durumda, yüce Meclisin yasama 
yetkisinin yürütaıe tarafından gasp edildiği açıktır. 
Bakanlar Kurulunun yapacağı kanunî düzenlemenin, 
<belli büyük şirketlere ayrıcalık getirmeyeceğini kim
se garanti edemez. Zira, bu düzenlemeler yüce Mec
liste tartışılanıayacaktır. 

Diğer ilgisiz bir düzenleme de, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı fonlarının, ileri teknolojili yatırım
lara ortak olabilmelerine ilişkinidir. Başka hiçbir en
formasyon verilmemekte; dolayısıyla, güdülen amaç 
iyice anlaşılamaimaktadır; ama, kamunun ileri tekno
lojiye böyle bir yoldan destek vermesi ellbeitlte kötü 
bir şey değildir; ancak, teknoloji konusu, önemi ba
kımından plaket öneriler şeklinde ayrı bir kanun ta

sarısıyla ele alınması daha yararlı ve başarılı olur
du kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının uygulan
ması, özellikle bu tasarıdan yararlandırılacak şirket
lerin belirlenmesi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile, Maliye ve 
Gümrük Bakanından oluşan iki kişilik bir kurula bı
rakılmıştır. Tasarı, hiçbir kıstas ve ilke geıtirımediğİn-
den, kurtarılacak şirket seçiminin keyfî olması, kimi 
işadamları üzerinde politik baskı aracı ve iktidar par
tisine zorunlu destek yaratıma şeklinde kullanılması 
her zaman beklenebilecektir. Bugüne kadarki ANAP 
iktidarının uygulamaları bizleri bu endişeye sevk et
miştir. 

Yasa tasarısına göre, zor durumdaki bir şirketin 
genel kurulu onayladığı takdirde, alacaklı bankalar, 
yukarıda adı geçen kurula başvurarak, bu yasanın 
uygulanmasını isteyebileceklerdir. 

Ayrıca, tasarıda öngörülen, borç erteleme, düşük 
faiz gibi teşviklerden yararlanabilmek için, şirketin 
sermayesinin en az yüzde Sikinin alacaklı bankalara 
ve üçüncü şahıslara devri şart koşulmaktadır. Dola
yısıyla, şirketin sahibinden çok, şirketin kurtarılma
ya çalışıldığı söylenebilir1'. Genelde, şirketi zor duru
ma düşüren yönetimin cezalandırılması doğaldır. An
cak, halen darboğaza girmiş olan şirketlerin tümün
de yönetimi sorumlu tutmak doğru değildir. Bunların 
bir kı'smı, bankaların dayattığı çok ağır şartlar, bir kıs
mı ise, hükümetin keyfî kararları yüzünden zor du
ruma düşmüştür. Konunun bu yönüne dikkat çek
mekle birlikte, ilkenin doğruluğu teslim edilebilir. 

Sayın milletvekilleri, üçüncü şahısların, zor du
rumdaki bir şirkete nakit sermaye yatıracakları bek
lentisini ciddiye almamız mümkün olmadığına göre, 
bu kanunla birlikte bankalar, 'süratle çok sayıda şir
ketin sahibi durumuna geleceklerdir. Tasarının en teh
likeli tarafı da budur. Türkiye'de banka kesimine 
devlet ve 3 büyülk iholdimg ailesi hakim durumdadır. 
Dolayısıyla, mevcut ekonomik güç yoğunlaşması, 
kısa sürede politik çoğulculuğu ve demokrasiyi teh
dit eder boyutlara ulaşabilecektir. 

(Liberal olduğunu iddia eden bir hükümetin böyle 
bir tasarı getirmesi son derece düşündürücüdür. Bi
lindiği giıb'i, gelişmiş sanayi ülkelerinde bankaların, 
şirketlerin yüzde 1 0 - 1 5 civarındaki hissesinden da
ha fazlasına sahip olmaları kesinlikle yasaklanmıştır. 
Çünkü, aksi takdirde, finans kaynaklarının sağlıklı 
kullanımı mümkün olmaz. Bu tasarıyla bankalar, şir-

— 607 — 



T.B.M.M. B : 67 19 . 2 . 1987 O : 1 

ketleri ele geçirmeye teşvik edilmektedir. Banka ke
siminin yapısı nedeniyle, sonunda, kredi piyasaların
da mevcut adaletsizlik daha da artacak ve onbinlerce 
müteşebbis, finans kaynaklarından yararlanamaya
caktır. O nedenle, bu tasarıya, bankası olmayan işa
damlarının da şiddetle karşı çıkması gerekir. Gerçi, 
yasa tasarısında harikaların yüzde 15'iri üzerindeki 
paylarını, 19921den itibaren 7 yıl içinde üçüncü şa
hıslara (şirkette sermayedar veya yönetici olmayan) 
satmaları zorunlu kılınmıştır. Bunlar, çok uzun sü
relerdir. Aşağı yukarı on yıl boyunca Türkiye'de bar 
(bankalar egemenliği yaşanacak, sonra işler normale 
dönecek. Buna inanmak mümkün değildir. Açıktır ki, 
bankalar, elde ettikleri ekonomik ve politik gücü kul
lanarak, geri dönüşü engellemeye çalışacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar, bankaların, 
hisseleri hemen satabilecekleri söyleniyorsa da, bu 
kadar uzun süre verilmiş olması, (bankaların, ala
caklarına karşılık elide ettikleri hisseleri satamayacak-
larının veya satmayacaklarının bir itirafı olarak gö-
zükmıektedir. Kanunun adında da yer alan «sınaî 
ımülkiyetin tabana yaygınlaştırılması» ifadesi laftan 
ibaret kalacak, tam bir ekonomik ye siyasal güç yo
ğunlaşması yaşanırken, devlet bankalarının kurtarma 
operasyonlarına katılması ölçüsünde devletleştirmeler 
artacaktır. 

Bu kanunun saklı amacı, aslında bankaları kur
tarmak da olabilir. Nitekim, donmuş krediler yüzün
den birçok banka, çok zor durumdadır. Biraz ileri
de de belirteceğimiz teşviklerle, bankalar, bir yandan 
alacaklarına karşılık şirket sahibi olurken, öte yandan 
bu şirketlerin halkın sırtından yaşamalarının ortamı 
sağlanmaktadır. Kanuna göre, kurtarma kapsamına 
alınan şirketlerin vergi ve sigorta borçları 5 yıla ka
dar ertelenebilecektir. Tecil faizi ise, cari tecil faizinin 
yarısına kadar indirilebilecektir. Eğer tecil faizi bu 
ölçülerde indirilirse, devlet, bankaların el koyduğu 
şirketlere, vergilerden reel bir kaynak transferi yapa
cak demektir. Böyle bir transfer, eğer mülkiyet ça
lışanlara ve genel olarak halka yaygınlaştırılıyor ol
saydı, sosyal adalet açısından kabul edilebilirdi; oy
sa, söz konusu olan, bu değildir, örneğin : Holding 
bankaları, bu kanun sayesinde holdinge bağlı batak 
ışiirketlerini kurtarabilecekler, üstelik sahipde değiş
memiş olacak ve bu arada vergi ve sigorta borçları
nın birkısmıda silinmiş olacaktır. 

Kanun tasarısının, sermaye piyasasının geliştiril
mesi için öngördüğü düzenleme, yalnızca Kurumlar 
Vergisi indirimi şeklindeki teşviklere dayanmaktadır. 

Bir şirketin sermayesinin en az yüzde 25'i, yüzde l'in 
altında paya sahip 200 kişiye ait olması halinde, Ku
rumlar Vergisi 6 puanlık indirimle yüzde 40'a; ser
mayesinin en az yüzde 51'ine aynı koşullarda sahip 
olduğu takdirde, Kurumlar Vergisi yüzde 35'e ser
mayesinin yüzde 80'ine aynı koşullarda sahip oldu
ğu takdirde ise vergi oranı yüzde 30'a indirilmekte
dir. Sermaye piyasasının hızla gelişebilmesi için, hem 
hisse arzının, hem de talebinin, hızlı ve dengeli bir 
biçimde büyümesi gerekir. Bu -tür teşviklerle hızlı bir 
gelişmenin sağlanabileceği kuşkuludur; ama daha 
önemlisi, gelir bölüşümü son derece bozuk bir ekono
mide bu mevzuat, servet bölüşümünü daha da ada-
leteizliştireoek, dolayısıyla gelir bölüşümü daha da 
bozulacaktır. Nitekim, bugünkü ekonomik ortamda 
hisse senedi satın alabilecek olanlar, bankalardan, 
büyük şirketlerden ve bir avuç yüksek gelirli şahıs
lardan ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, yapılması gereken, bir yan
dan anonim şirketleri, hisselerini, kanun yoluyla, 
aşama a^ama piyasada satmaya zorlamak, öte yan
dan da talebi canlı tutmak için, yarı kamusal kurum
ların hissie alımını teşvik etmektir. Servet bölüşümünü 
düzeltmenin, sermaye piyasasının geliştirilmesiyle 
birlikte gerçekleştirilmesinin yolu da bu tür kurum
ların kurulması ve desteklenmesiyle mümkündür. Şir
ket kurtarmayla ilgili hükümlerin 1989 yılında yürür
lükten' kalkması öngörülmektedir; ancak ekonominin 
yapısı değişmedikçe, kurtarılmaya muhtaç şirket ve 
banka sayısında bir azalma beklememek gerekir. 
Dolaylısıyla süreler, ANAP iktidarda oldukça uzatıla
caktır. 

Sayın milletvekilleri, Demokratik Sol Parti ola
rak bu konuda alternatiflerimiz kısaca şunlardır : 
Kurtarılması, istihdam, ihracat, teknolojik katkı gibi 
nedenlerle gerekli olan şirketlerin temel sorunu ucuz 
kaynaktır. Kanun tasarlısı bu konuda hiçbir yeni dü
zenleme getirmemektedir. Zımnî olarak düşünülen, 
harikanın, şirkete elkoydüktan sonra, ucuz kaynağı 
sağlamak zorunda kalacağı yönünde olmalıdır. Parti 
olarak, bankaların ekonomide egemenlik kurmasına 
karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. O nedenle devlet, 
şirketin, ödeyemediği borcunu, gelir garantili, devlet 
garantisi hisse senedine dönüştürerek, şirketi halka 
açar. Bu operasyonda sermayenin en az yüzde 51'inin 
halka açılmasına dikkat edilmelidir ki, eski yönetim 
değişsin. Ondan sonra, profesyonel yönetim ve ba
ğlanışız murakabe sistemi getirilmelidir. Zor durumda
ki şirketlerin hisselerinin birkısmı düşük fiyatla, aşırı 
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Buyurun Sayın Oral. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Mani

sa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; serma
ye piyasasının teşviki, sınaî mülkiyetin tabana yay
gınlaştırılması. ve ekonomiyi düzenlemede alınacak 
tedbirler hakkında kanun tasarısı ile ilgili Doğru Yol 
Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Bu vesile ile yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. (DYP sımalarından alkışlar). 

Uzunca ve biraz da iddialı bir •başlığa sahip ol
masına rağmen, yakından incelendiğinde, tasarının 
esastia ve büyük bölümü itibariyle bir rehabiliitas-
yon tasarısı özelliği taşıdığı görülecektir. Her ne ka-
Idar, ilgili ilgisiz birçok konu aynı tasarı içinde bir 
araya getirilmiş ise de, taslarının ağırlık merkezi,, güç 
durumdaki şirketlerle ilgili olarak getirilen düzenle
melerden ibarettir. 

Tasıarıyla getirilen düzenlemeleri esas itibariyle 
üç ana bölülmide ele almak rnüimikün(dür. ilave ba
zı fonksiyonlar verilerek, Devlet Yatırım Bankası 
yeni bir yapı ve statüye kavuşturulmakta ve bu ban
kaya birtakım yeni yetkiler verilmektedir, ikinci bö
lümde, zor durumdaki anonim şirkeltene, bu durum
dan çıkması için bazı imkânlar getirilmektedir. Üçün-
oü bölümünde ise, sermaye piyasasına ilişkin Ku
rumlar Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapıl
maktadır. 

Bu düzenletmeler hakkındaki görülş ve düşünce
lerimizi ifiade etmeden önce, tasarının hukukî açıdan 
kısa bir değerlenıdirmesiinıi yapmak istiyorum. 

Birbiriyle ilgili bulunmayan birçok konu, bir tek 
tasarı içerisinde ele alınmıştır. Tasarıda, terimi birli
ği ve hukukî terim gibi, kanun yazma ve kanun yap
ma tekniği bakımından fevkalade önemli prensipler 
büyük ölçüde ihmal edilımiışıtir. Âdeta, ayrı ayrı üni
telerce hazırlanan .metinler bir araya getiriilımiştir. 

Kanunla düzenlenmesi gereken konularda idare
ye yetki istenmekte; hem de istenen yetkinin sınırı, 
kapsamı belli değildir; nereden başlayıp nerede bite
ceği belli değildir; ancak uygulama alanında görü
lebilecektir. Birçok noktalar müphemdir; global bir 
yetÖci talep olunmaktaJdır. Bu durumda, burada ne 
tartışılacak, nasıl tartışılacak açık değildir. 

borçlu olduğu dikkate alınarak, şirket çalışanlarına 
devredilebilir. Çalışanlar borçlandırılır; ancak, devlet 
bu bbrcu şirkete nakit olarak öder; böylece kaynak 
ısıorunu çözülür. Çalışanlar, dolaylı olarak devlete 
•borçlu olurlar; borçlar zaman içinde kârlardan öde
nir. Bu iki öneri, elbette bir arada uygulanmalıdır. 

(Bu durumda, Kurumlar Vergisi bildirimi yapma
dan, uygun bulunan şirketler ekonomiye kazandırı-
hrken, sermaye mülkiyetinin taibana yaygınlaşıtırılma 
süreci başlatılmış olur ve demokrasi yönünden ileri 
adımlar atılmış olur. 

Sayın milletvekilleri, Demokratik Sol Parti ola
rak, bu tasarı bu haliyle kanunlaşitığı takdirde, ama
ca ulaşılmasının mümkün olamayacağı görüşündeyiz. 
Aslında, başta da işardt dttiğimiz gibi, bu tasarı, hü
kümetin liberal ekonomi politikasına da aykırıdır. , 

Sayın milleitivekilleri, burada sözlerime son verir
ken, hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (DSP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
7. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 

Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S .Sayısı : 516) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Diplomasi ve 
.Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde 
Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısının tümü üzerinde yapılan açık oy
lama sonuçlarını sunuyorum : 

Kullanılan oy : '24111 
Kalbül : 225 
Ret : 13 
Çekinsler : 2 
Geçersiz : 1 oy kullanılmıştır. (1) 
(Böylece, tasarı ka'bul edilerek, kanunlaşmıştır. 
11. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül

kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü 
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) 
(Devam) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Sümer Oral. 

(1) Açık oy tablosu tanağın sonundadır. 

Vergi hukuku bakımından, istisna ve muafiyetler 
arasındaki denge önemli ölçüde bozulmaktadır. En 
önemli yönlerinden birisi de, Meclise ait olan kanun 
yapma yetkisinin, âdeta Bakanlar Kuruluna devri 
Şeklindeki son üç yılda gösterilen yaygın uygulama
ya bu tasarı ile yeni bir örnek getirilmektedir. Sayı-
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lan son seneleridıe gittikçe artan biu tür uygulamalar, 
toplumun hukuk düzenini bozmaktadır. İstisnaî ol
ması gereken bu tatbikatım kaide haline getirilmıesi, 
ülkede kanunî bir boşluk yaratmıştır. Bir kapı var
dır diye o kapıyı somuma kadaır kullanmak, şart de-
iğiidir. Bugün Fransa'da dalhi, kanun gücünde ka
rarnamemin sayısı yıllar itibariyle fevkalade mahdut
tur. Düzenleme yapılacaksa, bu, bir kamun taısansı 
şeklinlde olur. Kamun gücünde kararnıamelerin biz
deki kadar bol uyguılanldığı bir başka ülke göstermek 
İde herhalde mümkün değildir 

Sayım Başkan, . değerli milletvekilleri; şimdi de 
tasarıyla getirilmekte olan düzenlemeler hakkımdaki 
görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. Tasarıda, Dev
let Yatırım Bankasına ithalat-uhracat bankası hü
viyeti verilmek istenmekte; böylece, bankamın, itha
lat ve ihracatı, dış müteahhitlik hizmetlerini' ve dış 
yatırımları kredilendirme ve sigortalaması önıgörül-
mekteldir. Bil'inldiği üzere, ihracatım sigortalanması 
veya bir ithalatHİhraoat bankası kurulması fikri yeni 
'bir fikir değildir; Türk idarî hayatında uzunca bir 
•süredir hükümetlerin gündeminde yer almıştır.. Bu 
müessesenin gerçekleştirilmesini faydasız kabul et
mek mümkün değildir; ancak, tasamda bu alanda ya
pılacak düzenlemeli er belli değildir; yalnızca yetki 
istenmekJted'ir. Blöyle bir müessesenin kuruluşu, özel 
bir kamunla yapılmalı ve getirilen düzenletmeler bu
rada tartış Analıdır. 

Kanun tasarısında, bankaya bir hayli kaynak ön
görülmektedir; bamyalardan, bütçeden, fonlardan bir 
hayli kaynak öngörüllmiektddir. Bu kaynaklarım ne ka
darı (buraya kamalize olacaktır; kanali'ze olan kaynak
ların kullanılma esasları nasıl düzenlenecektir, bel
li değil Bu konularda tamamen Bakamlar Kuruluna 
yetki verilmiştir Isjfce, bu doğru değildir. Geıtirirsiniz 
özel kanununuzu, ıbunada tartışırız. Buma zaman da 
varıdır. Nitekim, ihracatın sigortalanması meselesi, 
bugün için de kolay ıbir mesele değildir; tatbikatı 
fevkalade güçtür. İhracat yaptığımız bölgelerin özel
liği dikkate alınırsa, bu güçlük daha da ortaya çı
kar. Bunlar zaman içerisinde yapılabilir. Getirin ka
nununuzu, burada tartışalım; ama buradan bir yet
ki paketini kaçırıp, ondan sonra istenildiği şekilde 
düzenlenmesime taraftar değiliz. Bu, bu Meclisin yet
kisine tecavüzdür; buna itirazımız vardır. (DYP sı
ralarından alkışlar). 

ıSaıyın Başkan, bu bölümde de, tasarınım yukarıda 
da ifade ettiğim üzre en önemli kısmı olan «Güç 
durumdaki şirketlerle ilgili düzenlemeler» üzerinde 

durmak istiyorum. Her şeyden Önce şunu i'fade et-
ımelk gerekir ki, bu tedbirler, getirilen bu düzenle
meler, sağlıklı bir ekonominin müesseseleri değildir. 
İyi durumdaki bir ekonomik konjonktürde, bu ted
birlere esasen gerek de yoktur. Nitekim, 1982 yılın
da da bu tür tablolar ortaya çıkmıştır. Liberal eko-
nom'ik kurallarıyla işe başlayan ve sözde ıserbeıst eko
nomiyi uyguladıklarını ifaıde edenlerin, «(Batan şir
ketler batar, batmayanlar bize kalır. Durumlarını 
düzeltmek için köşklerini, yalılarını, hatta altınları
nı satsınlar» diyenlerin bugün bu tasarıyı getirmiş ol
maları, bugün ekonıolmlik politikayı yönlendirenle
rin iktisadî görüş ve düşüncelerinin ne derece sağ
lam ve ne derece inandırıcı olduğumu açıkça ortaya 
koymaktadır! (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Ekonomik kararlardaki zikzaklı tutumum bir ye
ni örneğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Güç durum
daki şirketlerle ilgili olarak getirilen düzenlemelere, 
ekonomik açıdan, iktisadî açıdan yaklaştığımız za
man şu üç nokta üzerinde durmak gerekecektir: 

1. Şirketler niçin güç duruma düşmüşlerdir; ça
lışan şirketler durup dururken niye güç duruma düş
müşlerdir? 

2. Güç durumdaki şirketlerden hangileri eko
nomiye tekrar kazandırılmak istenecektir, hangileri 
gözjden çıkartılacaktır? 

3. Şirketleri güç durumdan kurtarma konusun
da seçilen formül, prosedür, isabetli midir, uygun 
mulduır? 

Şimdi, şirketlerin niçin güç duruma düştüğü ko
nusuna gelelim: Hiç kuşku yok k!i, şirketler bu du
ruma kendiliklerinden geıtoerniişlerdıir. Som geçjmiş yıl
lara baktığımız zaman, 1979 sonu ile 12 Eylül 1980 
arasında uygulanan bir ekonomük pioM'tika vardır. Bu 
politika, 12 Eylül 1980 akşamlı bitmiştir. 12 Eylül 
1980 ile 1984 başı, Anavatan Hükümetinim işbaşına 
geldiği zamana kadar uygulanan ekonomik politika
lar vardır; bir de 1984 başımdan bugüne kadar uy
gulanan iktisadî politikalar vardır. Şiddetleri bu du
ruma, uygulanan ekonomik ve malî politikalar ge
tirmiştir. 

Bulgun, bu kanun tasarısını bundan yedi sene ön
ce alınan bir karara bağlamak da yanlıştır. O karar, 
o uygulama 12 Eylül 1980fde bitmiştir. Ondan son
ra iki tane yeni uygulama dönemi vardır. Eğer böyle, 
bu mantıkla gidersek, bazı olayları ta 1923 yılına 
kadar indirmek mümkündür. Bunu asla kabul etmi
yoruz. 
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Üç yılı aşkın bir süredir tatbik olunan politikia-
lar vardır. Sonuç eğer bu oldu ise, bugünkü hükü
met üç yıl sonra bu tasarıyı getirmişse, bu tasarıyı 
getirmek medburiyetinde kalmışsa, üç yıl içerisinde
ki uyguladığı politikamın başarılı olduğunu söyle
mesi mümfkün müdür? Biraz sanıra da başarının ne 
ölçüde olduğunu göreceğiz. 

Konuyu sadece, işletmelerin finansman denge
sindeki dış kaymak fazialığıyla izah etmek de müm
kün değildir. Yedi yıldır bir türlü önlenemeyen enf
lasyon bir tarafta olacak, uygulanan yüksek faliz po
litikası olacak, ihracatı teşvik amacıyla Türk Lirası
nın yabancı paralar karşısındaki değeri aşırı ölçüde 
(kaybettirilecek, ithalat rejiirnfiınde bir yılda beş altı de
fa, ihracat rejiminde on defa değişiklik yapacaksı
nız, politikalarda zikzak çizeceksiniz, piyasada gü-
»ven anfıaımını sağlamlayacaksınız; ondan sonra da ka
bahati dış kaynağın fazlalığında bulacaksınız... Uy
gulanan ekonomlKk politikalarla işletmeler arasında 
uyum sağlamayacaksınız; ondan sonra, işadamı ve 
sanayiciyi, çizilen pembe tablolara rağmen, bezdir
miş göreceksiniz!... Teşebbüs şevki, bu şartlar altında 
zıaten kalmaz. İşte bugün yaşanan durum da budur. 

Güç duruma niçin düşülmüş olduğuna iyi teşhis 
koymak gerekir. Eğer teşhisi iyi koymazsak, tedavi
sini de yapmak mümkün değildir. Aksi takdirde, bir 
süre sanıra yeniden buna benzer kanun getirmek 
mecburiyetinde kalırsınız. 

'Bu tasarı açıkça ortaya koymaktadır ki., hatlı eko
nomik politikalarımızın faturasını yine mıÜllet öde
yecektir. Bu kanun tasarısını getirirken, ekonomik 
politikanızın hatalarını düzelteceğinizi umuyorduk, 
belki onlarla ilgili hükümler d'e olur diyorduk; ama 
görülüyor ki, bu hataların yükü yine millerimizin 
omuzları üzerine yüklenecektir. 

Değerli Başkan, güç durumdaki şirketlerle ilgili 
düzenlemede ikinci önemli husus, hangi şirketlerin 
ekonomiye kazandırılmak istenmesi meselesidir. Ta
sarıda bu konu fevkalade muğlaktır, sübjektiftir; 
objektiflikten hayli uzaktır. Kurul adı verilen ve 
sadece ikıi sayın bakandan oluşan ünitenin, bu konu
da nasıl karar vereceği kanunla belirtilmemiştir. Süb
jektif unsurların etkili olamayacağını ifade etmek 
mülmkün değiBdir. Objektif olmak için, uygulanacak 
kıstaslar, kriterler belli olmalıdır; bunlar, kanunla, 
kararnamede veya tebliğlerde gösterilmiş almalıdır. 
Yorum ve karara açık düzenlemeler sübjektifliği! be
raberinde mutlaka getirecektir. Kriterleri bellli oluna
mayan uygulamalar, ne onu uygulayana, ne de ondan 

yararlananlara yarar getirmez; bunlar sıkıntıdan da. 
kurtulmaz. Bu kararlar uzun süre fevkalade müna
kaşa edilir. 

Yatırım durumuna bakarak mı karar vereceksi
niz, istihdam durumuna mı, yaratılan katma değere 
mi, üretim miktarına mı, varsa ihracata mı? Birta
kım ekonomik kriterlere dayanmış olması lazımdır. 
Teknik çalışma görülmüyor. Teknik çalışma yapıla
cak denebilir; ama ne .malum? Şüphesiz, zor durunv 
dafci şirketlerin ekonomiye' tekrar kazandırılması 
düşünülebilir; ancak, şirket ekonomiye kazandırılır-
ken, ekonomik değerlendirmesi mutlaka sağlıklı ya
pılmalıdır. 

Zor durumdaki şirketleri bu durumdan kurtar
mak için tercih olunan formül, prosedür ise, ban
kaların, bu durumdaki şirketlerin sermayesine işti
rakidir, hem de yüzde 51 oranında iştirakidir. Ban
kacılık, hepinÖzl'n de kabul edeceği ve bileoelği gibi, 
çok dikkat isteyen bir sektördür. Kemdi alanı dışına 
çıkmamasına büyük ölçüde gayret göstermek gere
kir. Bu, Alman bankacılığında da böyledir, Ameri
kan bankacılığında da böyledir. Tasarıyla, bankalara 
bir de, sanayicilik gibi, fevkalade komplike, fevka
lade karışık bir görev verilmektedir. Ayrıca, zor 
Idurumda bulunan ne kadar şirket bu yola bankala
ra devrolunacaktır? Bankaların bu yola devraldıkla
rı şirketler nasıl yönetilecektir? Buralar, hepsi ayrı 
ayrı meselelerdir. Ayrıca, esasen çeşitli meseleleri 
olan bankacılık sistemini daha da sıkıntılı bir hale 
(getirmeyecek midir? Satışa sunulduğu halde halka 
satılamayan ve bankaların elinde kalacak bu hisse-
(senetleri, bankalar için ciddî bir mesele olmayacak 
mıdır? Bunları tasarıda görmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, burada, güç durumda bulunan şir
ketlerin meselelerini ele aldık. Gerçekte, bugün zor 
duruma düşen, sadece ülkede şirketler midir? Acaba, 
toplumun, güç durumda olmayan kesimi var mildir, 
tek müessesesi var mıdır? Hazinesi mi güç durum
da değildir? 3 trilyon borç stokuyla, kısa vadeli avan
sı, bütçe yılının daha ilk üç ayında sonuna kadar kul
lanan, 1987 yılı bütçesi uygulamaya konulah daha 
ikli ay olmadan kurumıtara ancak yüzde 20 civarın
da bir ödenek verebilen, yatırımcı kuruluşların öde
neklerinin ve nakit imkânlarının olmadığı bir Hazi
ne mi güç durumda değil? ödemeler dengesi mi güç 
durumda değildir? 1986 yılında, 1984 yılının ihra
cat düzeyindeki bir ödemeler dengesinde mi rahat
lık varidır? 19871de. de, 1984 düzeyini aşmayacağı gö-
Tülen ödemeler dengesinde rai sıkıntı yoktur? Hem 
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de, son üç dört yılda yüzde 35-40 değer kaybetmiş 
dolar bazında ihracat budur; hayli iistlikrarlı görü
len marka göre ihracat hesaplarını yaptığınız zaman, 
/l986 yılındaki ilhracatın 1984 yılının da altında ol
duğunu göreceksiniz. 

Ödemeler dengesi hesabınız mı güç durumda de
ğil)? Borç idaresi mi zor durumda değildir? Esnaf 
mı, çiftçi mi, memur mu, emeklisi, dul ve yeCiımıi mi 
(güç durumda değildir? Pamuğunu iki ay önce 250-300 
liradan satarken .2,5 ay sonra 600 liraya çıktığını 
gören pamuk çiftçisi mi güç durumda değildir? 
(DYIP sıralannldan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bütün bunlar, kenidıiliğ;nden mi meydana gelmek
tedir? Bütün bunlar kendiliğinden meydana geliyor
sa, hükümetlerin hikmeti vücudu nedir? (DYP sı
ralarından alkışlar). 

Uygulanan ekonomik ve malî pollilikalar in sonu
cudur. Bu politikalar bir değerlendirmeye tabi tu-
tuİmaz, hata ve noksanlıklar giderilmezse, bunların 
yarattığı ve yaratacağı tahribatı, ne bu kanun tasa
rısı, ne de «Fak-Fuk Fonu» diye isimlendirilen 
dayanışimayla ilgili kiansun giderebiliir. 

FEYZULLAIH YILDIRIM (Gaziantep) — O, 
seçıim fonudur. 

SÜMBR ORAL (Devamla) — Fatura, döner do
laşır, esasen hayat sıkıntısı içimdeki dar ve orta ge-
l'iırli vatandaşla kesilir. 

Sayın Başkan, sözlerimi burada bitirirken yüce 
Meclisi tekrar saygı ve sevgi ile selamlarım. ((Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederikn Sayın Oral. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İbrahim 

Fevzi Yaman; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM FEVZİ YA
MAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; sınaî mülkiyetin tabana yayılması, ihracatın teşvi
ki, zor durumda bulunan şirketlerin sermaye yapıları
nın güçlendirilerek ekonomiye kazandırılmaları hak
kında 523 sıra sayılı tasan üzerinde grubumuzun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Görüşlerimizi arz eteneden önce, grubum ve 
şahsım adına Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine say
gılar sunarım. 

Tasarının tetkikinden de anlaşılacağı üzere, getiri
len önerileri üç bölümde mütalaa etmek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 1 inci bölümün
de, halen İktisadî devlet teşekkülü olarak faaliyet gös
teren Devlet Yatırım Bankası, dışa açılma politika
mızın bir gereği olarak yeni bir yapıya kavuşturulmak -
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tadır. Bu konuda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmak
tadır. Yapılacak değişiklikle, Devlet Yatırım Banka
sı, mal ve hizmet ithalatı ve ihracatı; yurt dışı mü
teahhitlik hizmetlerinin ve dış yatırımların yanı sıra, 
yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilenmesi, 
finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilme
si konularında, bir ihtisas bankası haline dönüştürü
lecektir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 2 nci bölümü, mu
halefetin en çok eleştirilerine sebep olmuştur. Şimdi, 
bu bölümde bahsi geçen şirketlerin neden bu duruma 
düştüklerini, tasarının neler getirdiğini ve zor durum
da olan bu şirketlerin tekrar ekonomiye kazandırıl
malarında ne gibi faydalar sağlayacağını irdelemeye 
çalışacağını. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi 24 Ocak 
karadan ve özellikle 6 Kasım seçimlerinde partimi
zin iktidara gelmesinden sonra, ekonomide, gerçekçi 
olmayan kur uygulamasından vazgeçilmiş, gerçek kur 
uygulanmaya başlanmıştır. Düşük faiz uygulaması terk 
edilerek, reel faiz uygulaması benimsenmiştir. Birçok 
alanda sübvansiyonlar kaldırılmıştır. Yabancı serma
yenin özendirilmesi hususu benimsenmiş ve gerekli 
tedbirler alınmıştır. Fiyatlara müdahale terk edilmiş
tir. Dış ticaretin liberalleştirilmesi kaibul edilmiştir. 
Vergi reformları gerçekleştirilmiştir ve en nihayet, 
Türk ekonomisini dünya ekonomisiyle entegre hale 
dönüştürecek olan serbest piyasa ekonomisi kuralla
rında tedbirler alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Oral «24 Ocak karar
ları 11 Eylül akşamı bitti» dediler; «ömrünü tamam
ladı» dediler; ama biraz evvel söylediğim şu husus
lar, asıl 24 Ocak kararlarının temellerinde yatan hu-, 
suslardır ve onun devamıdır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Teme
lini bozdunuz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) -
Dejenere ettiniz. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — İşte, 
değerli milletvekilleri, bu hızlı gelişme ve değişmeye 
ayak uyduramayanlar, inanmak istemeyenler, hükü
metimizin öz kaynak artırmaları hususunda ikazlarına 
gülüp geçenler, eski günlerin tekrar değişeceğini düş
leyenler acı gerçekle karşı karşıya kalmışlar ve şir-
icetlerinin zor duruma düşmesine sebep olmuşlardır. 

İşte, konumuz budur. Bu şirketler kendi hallerine 
mi bırakılsın, yoksa devlet bunlara birtakım iyileşti
rici tedbirler getirmek suretiyle tekrar ekonomiye ka
zandırsın mı? Bizim tercihimiz, bu durumdaki şirket
lerin tekrar ekonomiye kazandırılmasından yanadır. 
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Değerli milletlvekılleri, her dönemde odluğu gibi 
günümüzde de, gerek işletme yönetim zaafı, gerekse, 
yukarıda arz ettiğim gibi, Türk ekonomisinin model 
değiştirmesi ve yeni bir modelin uygulanması sebe
biyle finansman yetersizliği nedeniyle güç durumda 
bulunan şirketlerin var olduğunu kabul etmek zorun
dayız. $Ju duruma düşen şirketler, devlete ve banka
lara olan borçlarını ödeyemedikleri gibi, temettü da
ğıtımı da yapamadıklarından, sermaye piyasasının 
gelişmesini de olumsuz yön'de etkilemektedir. Bu şir
ketlerin yeni bir yönetimle ekonomiye kazandırılma
ları devlet için bir kazanç olduğu gibi, bu işletme
lerde çalışan işçiler açısından da bir kazanç olacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, büyük istihdam yaratan bu 
şirketlerin güç durumdan kurtarılması halinde, üre
tim kapasiteleri artırılarak, borçlu şirketlerle alacaklı 
'bankalar anlaşarak yeni bir sermaye kompozisyonu 
oluşturmaları temin edilmiş olacaktır. Ancak, muha
lefetin iddia ettiği gibi, bu tasarıda da bu konuda 
zorlayıcı hiçbir hüküm getirilmemektedir. 

Şimdi Sayın Gürkan buyurdular ki, «Efendim hü
kümet bankaya diyecek ki, sen şu şirketi kurtar ve 
o banka da o şirketi kurtaracak..» Yok öyle bir şey. 
5 inci maddenin (a) bendini okuyorum : «Finansman 
güçlüğü içinde bulunan anonim şirketlerden alacaklı 
olan bankalar, bu madde hükümleri çervesinde ala
caklarının sermayeye dönüştürülmesi ve gereğinde 
kendileri ile beraber üçüncü kişilerin anonim şirkete 
nakdî sermaye koyması için şirkete teklifte buluna
bilirler. Teklifte, bankanın veya bankaların hangi ala
caklarının sermayeye dönüştürülmesinin istendiğinin 
açıkça gösterilmesi zorunludur. Teklifte, sermayeye 
dönüştürülmesi istenmeyen alacakların, belirlenecek 
uzun vade ve düşük faizle ertelenmesine veya finans
man güçlüğünü giderecek diğer tedbirlere de yer ve
rilebilir. Teklifte bulunan banka veya bankaların, 
sermayeye dönüştürülmesini istedikleri alacakları, şir
ketteki tahakkuk etmiş banka alacaklarının yüzde 
ellisini aştığı takdirde, alacaklı diğer bankalar da 
teklife aynı şartlarla katılabilirler. Teklife katılmayan 
bankaların alacakları, alacakların sermayeye dönü
şümü nedeniyle banka veya bankalara verilecek hisse 
senetleri 7 nci maddeye göre satılıncaya kadar, faiz
siz ertelenir.» 

Değerli milletvekilleri, esas, gelen tasarıda, bir ban
ka eğer bir şirketin hissesinin yüzde 51 'ine sahip olur
sa, diğer bankaların ne yapacağına dair bir hüküm 
yoktur, komisyonda biz bunu koyduk. 

Şimdi diyelim ki, (A) bankası yüzde 51'e sahip 
I oldu; (B) bankası da var, (C) bankası da var; on-
I 1ar hiç yanaşmıyorlar. Bu hüküm konmadığı takdir -
I de, yüzde 51'e sahip olan banka, (B) ve (C)) banka-
I sının alacaklarını hemen ödeyecek. Yağma yok ar-
I kadaşlar; niye ödesin ki, zaten batak para? İşte, di

yoruz ki, «Siz de bu şartlarla ortak olun. Ortak ol-
I madiğiniz takdirde, 7 seneye kadar erteleriz, 5 inci 

seneye kadar faiz vermeyiz, ondan sonraki sene için 
I faiz veririz». Mesele buradadır. 

AYHAN FİRAT (Malatya) — Paranın batık ol-
I duğunu kabul ediyor musun? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Zaten hepsi batak. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Be-

I yeferidi, biz onu özellikle söylüyoruz zaten, ondan 
I sonra alamıyorlar ki, bankalar. 
I BAŞ/KAN — Sayın Yaman devam edin, Genel 
I Kurula hitap edin. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — İşte, 
I getirilen hükümler bunlar. Belirli şartlar dahilinde 

uzlaşmalarını kolaylaştırıcı tedbirlerdir. 
Muhterem arkadaşlar, borçlu şirket ile alacaklı 

bankalar veya şirkete nakdî sermaye koymak isteyen 
üçüncü şahıslar, güç durumda bulunan şirketin ser
maye yapısının kuvvetlendirilmesi, borçlarının ve ye
ni maddî değerlerin sermayeye ilavesi konularında 
kendi iradeleriyle serbestçe anlaşacaklardır. Ortakla
rın genel arzusu dışında hareket edilmesini önlemek 
amacıyla da, alınan kararların şirket genel kurulun
da oylanması zorunlu hale getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı ile, 
borçlu şirketlerin sermaye kompozisyonunun değişti
rilmesi ve alacaklı bankalar ile şirkete nakdî serma
ye koyacak üçüncü şahısların en az yüzde 51 ora
nında paya sahip olmaları öngörülmüştür. Diğer ta
raftan, borçlu şirketin hisse senetlerinin iki yıl için
de en az yüzde 80'inin nama yazılı hale getirilmesi 
ve borsaya kote ettirilmesi zorunlu tutulmuştur. Böy-

{ lece, finansman güçlüğü içinde bulunan anonim şir
ketler, İcra İflas Kanununun uzun süren ve alacak
lıyı korumayan hükümlerinden sıyrılarak, yeni etkin 
bir yönetime kavuşmuş olacaklardır ve bu sayede 
tam kapasite, daha verimli bir şekilde üretimi de
vam ettirecektir. 

Bankalar, bu kanunu uygulamaları halinde, sahip 
oldukları hisse senetlerini belli bir zaman süreci için
de halka arz etmeye zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, 

1 bankaların, portföylerinde tuttukları hisse senetlerini 

613 — 



T. B. M. M. B : 67 1 9 . 2 . 1987 O : 1 

de ellerinden çıkarmaları için teşvikler getirilmiştir. 
Böylece, bankaların belli bir süre sonunda, asıl faa
liyetleri olan bankacılık alanında faaliyet gösterme
leri amaçlanmıştır. 

•Diğer taraftan şirketlerin, gayrimenkul ve iştirak 
hisseleri satışından elde ettikleri kazançlarını serma
yeye eklemeleri şartıyla Kurumlar Vergisinden istis
na edilmesi 3 yıl daha uzatılmıştır. Böylece şirketle
rin sermaye yapılarının (güçlendirilmesi ve işletme 
bünyesinde bulunan asıl kaynakların likit hale dö
nüştürülmesi imkânı getirilmiş olacaktır. 

Bu tasarı, bir şirket kurtarma operasyonu de
ğildir. 

PAŞA SARfOĞLU (Ağrı) — Nedir ya? 
İBRAHİM FEVZt YAMAN (Devamla) — De

ğildir. 
PAŞA SARlıOÖLU (Ağrı) — Yapmayın. 
feRAHİM FEVZt YAMAN (Devamla) — Tet

kikinden de anlaşılacağı üzere, hu tasarıyla, sermaye 
piyasasının teşviki, sermayenin talbana yayılması ve 
güç durumda bulunan şirketlerin, tam kapasiteyle 
üretimlerini devam ettirerek, ekonomiye kazandırıl
ması amaçlanmaktadır. Böylece, üretim artışı sonu
cu ihracatımız artacağı gibi, tasarruflarıyla bu şir
ketlerin sermayesine iştirak etmiş olanların, şirket
lere olan ilgileri kesilmemiş ve şirketlerde olan ta
sarrufları heba edilmemiş olacaktır. 

Öte yandan, bu- şirketlerde çalışanların işsiz kal
maları önlenirken, yeni istihdam olanakları da yara
tılabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 
üçüncü bölümü, sermaye piyasasının geliştirilmesiyle 
ilgili diğer kanunlarda yapılan değişikliklerle ilgili
dir. Bildiğiniz gibi, sermaye piyasasının geliştirilmesi 
konusunda yapılan çalışmalar yıllardır devam etmek
tedir. Bu piyasanın canlandırılması kolay olmamak
la beraber, bu konuda bugüne kadar önemli aşama
lar kaydedilmiş ve bu alanda faaliyet gösteren yeni 
müesseseler kurulmuştur. 

öte yandan, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda, gerek 
vergi kanunları, gerekse diğer kanunlarda değişiklik
ler yapılmaktadır. Bu değişiklikler ve getirilen teşvik
lerle, sermaye piyasasının sağlıklı bir yapıya kavuş
turulması sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu tasarı, 
muhalefetin Mdia ettiği gibi, şirketlerin kurtarılma-
sıyla ilgili olmayıp, zor durumda bulunan şirketlerin, 
yeni bir idare ve sermaye organizasyonu içinde eko

nomiye kazandırılmalarını ve halka açılmalarını sağ
layıcı düzenlemelerden ibarettir. 

iBu tasarıyı, Anavatan Partisi Grubu olarak des
tekliyor ve yüce Meclise şahsım ve grubum adına say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaman. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlan

mıştır. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 
sırasıyla tekrar okuyorum : Sayın Reşit Ülker, Sayın 
Türkân Arıkan, Sayın Hasan Altay, Sayın Yusuf 
Ziya Kazancıoğlu, Sayın ihsan Tombuş, Sayın Ay
han Fırat, Sayın Mustafa Şahin. 

Şimdi, şahsı adına Sayın Reşit Ülker. 
Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin sayın üyeleri; sermayenin tabana yaygın
laştırılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi, ihra
catın teşviki ve anonim şirketlerin sermaye yapıla
rının güçlendirilmesiyle ilgili tasarı hakkında, 10 da
kikalık sürem içinde kişisel görüşlerimi ifade etmek 
istiyorum. 

Evvela şunu belirteyim ki, burada tamamen her
kesin katılması gereken ilkeler var; tartışmalı olabi
lecek kısımlar var; zaten, tartışması yapıldı ve yapı
lıyor. Ancak, benim kanım, o tartışmalı kısımlarda 
bugün Türk ekonomisi bakımından bu kanunun en 
olgun ve mükemmel bir şekilde çıkarılması yolunda 
yapılacak en uygun hareketin 'bu olduğuna inanıyo
rum ve benim temas etmek istediğim, bir taraftan 
şirketler, bir taraftan da bankaların durumuyla illgili; 
bu konularda görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Şirketlerin iflas etmesi ve iflasların tam takip 
ddilemeyerek, hileli İflas, taksiratlı iflas sekiline dö
nüştürülmesi, iflas ©den kimselerin, toplumun içinde 
ferah ve rahat bir hayat yaşadıklarının bilinmesi, 
gazetelerde resimlerinin, düğünlerinin yayınlanması, 
meselenin belki de ayrıntısı gibi gözüküyor; ama me
selenin esasını teşkil etmektedir. İflas edenler, Türk 
Ceza Kanununa göre, ağır sayılabilecek suçları işle
dikleri halde, iflas idarelerinin ve iflası tasfiyeye 
memur edilenlerin 'görevlerini yapmamaları neticesin
de, kanunların bu hükümleri işlemez duruma gelmiş 
bulunmaktadır. Bura'da, bu işlemezlik karşısında çok 
daha etkili olabilecek buradaki tedbirlerin getirildiği 
kanaatini taşımaktayım. Bu haliyle elbette ki, bir
takım tedbirleri almak ve böyle bir kanunu getir
mek doğrudur. 
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Sayın milletvekilleri, hileli Maşta malların ka
çırılması, gizlenmesi, alacaklıları zarara sokmak için 
uydurma makbuzlar verilmesi, muvazaalı (danışıklı) 
satış, işlem, bağış yapılması; gerçeğe aykırı borç 
ikrarı; alacaklıya 'özel muamele yapılması - konkor
dato dışında - ve 'buna benzer unsurlar var. Bun
lar yapıldığı zaman hileli iflastır, ağır cezalık bir 
suçtur; ama Türkiye'de hileli iflası da, onun daha 
hafif bir şekli olan kusurlu, taksiratlı Ması da tespit 
edip, suçlusunu ortaya çıkarmak bugüne kadar müm
kün olmamıştır. Bunun sebebi de 'şudur : Türkiye, 
ekonomik bakımdan yeni aşamalara ulaşmıştır. 
Sermaye büyümüşitür. Sermayenin elindeki güçler 
•büyümüştür; fakat'hâlâ biz (bundan 15 - 20 sene 
evvelki hukuk teşkilatıyla, adalet teşkilatıyla 
bu meselenin üstesinden gelmeye çalışmakta
yız. Yani, bugün hileli iflas edip 10 milyar, 50 
milyar parayı alıp götüren kimse için cumhuriyet 
savcılığına bir dilekçe verilecek ve cumhuriyet sav
cılığı ve polis ve zabıta, biraz evvel okuduğum, ta
mamen hukuk tekniğine dayanan konuları meydana 
çıkaracak, Bu mümkün değil; bu incelikleri taşıyan 
malî polisin katılması lazım, onun güçlendirilmesi 
lazım; savcılıklarda ihtisas olması lazım; bu davay
la uğraşacak mahkemelerin tamamen uzmanlaşmış 
olması lazım. Türkiye'de son senelerde bu maddeler 
uygulanmaya başladı. Bakınız, birkaç gün evvel - 6 
şubatta - Hürriyet Gazetesinde bir haber bu nokta
ya ulaştığımızı gösteriyor; bu haber şöyle: İstanbul 
İcra Hâkimliğinin iflas masalarında görev yapan
ların icra İflas Kanununun 256 ncı maddesine göre 
görevlerini yerine getirmediklerini ileri sürerek Ada
let Bakanlığına başvurmaları üzerine - ki, doğrudur 
böyle bir mekanizmanın işlemesi lazımdır - Ada
let Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı araştırma neti-
cesintie, 76 dosya üzerinde yaptıkları araştırma ne
ticesinde sorumlu 50 kişi mahkemeye verilmiş, 87 
ayrı dava açılmış, i(Yani Mas işlerini yürütmekle 
ıgörevli, iflasla ilgili vazifelilerin...) 87 ayrı dava 
açılmış, 6 aya kadar hapis cezası istenmiş; bunların 
içinde bir kişinin 14 defa fiili var, 14 dosyası var, 
birisinin 12 dosyası var, diğerinin 8, diğerinin de 4 
dosyası var. Onun için, bu meseleden çıkabilmek 
için, atiliye teşkilatını ve polisi süratle güçlendir
mek lazım. Bu, işin bir tarafı. Yoksa, bankaların 
yaptığı gibi; bankalar oturmuşlar, bir kanun tek
lifi hazırlamışlar; yani İcra "Mas Kanunu değiştiri
lecek ve onun neticesinde de bu işler önlenecek... 

Biz evvela elimizdeki bu kanunu tatbik edelim. 
Bu kanun bir ana kanundur; öyle, ötesinden beri

sinden çekilip ıgotüfülemez. 1985*de îcra IMas Ka-
nununtia değişiklik yapıldı, Bankalar Kanununda de
ğişiklik yapılmadı. Yani bunlar için hükümetler ted
birler aldılar, bu işler 1 - 1 , 5 sene evvel yapıldı. 
tcra İflas Kanununu değiştirmekle bu iş olmaz. İc
ra İflas Kanunu 'İsviçre'den alınmıştır, ileri hü
kümler taşımaktadır, o kanunların hükümlerini ye
rine getirmek lazımdır, ©unun yanında, iflasla ilgili 
kararları ticaret mahkemeleri verir. Türkiye'nin dört 
bir yanında büyük şirketler kurulmuştur. Bunların 
sermayeleri 10 milyarlarca değerindedir. Oralarda 
asliye mahkemeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in 
dışında asliye ticaret mahkemesi toplu olarak yok
tur; uzmanlaşmış mahkeme yoktur. (Onun için, gere
kirse, konu tetkik edilmeli. Birçok şirketin batma
sının sebebi budur. IBunu, gazete haberi olarak de
ğil, yaşamış bir insan olarak, olayları yaşamış bir 
hukukçu olarak ifade ediyorum. Bir de bakıyorsunuz 
doğudaki bir ilde bir şirket kurulmuş, kocaman bir 
şirket. Bir dava geliyor, o davayı çıkarmak için ora
daki yargıcın kütüphanesi yok, onda İhtisası yok. 
Ticaret, tamamen bir ihtisas işi; anonim şirket işinin 
uzmanları ayrı, limiteti şirketin uzmanları ayrı; kar
makarışık bir iş; işler yürümüyor. Onun için, bunun 
yanında, gerekirse, uzmanlaşmış gezici ticaret mah
kemeleri kurulmalıdır; Anayasaya uygun ise ve im
kânı var ise bu yapılmalıdır. 

IBunun yanında, demin okuduğum konuları, hi
leli iflası meydana çıkarmak için bir vatandaşın 
gücü yeter mi, bir avukatın gücü yeter mi? Onun 
için, gerekirse, emniyet teşkilatında, özel iştir diye 
düşünürseniz, bu gibi bilgileri parası mukabilinde 
toplayacak ayrı bir bölüm kurulmalıdır. Dava aç
mak için, hileli iflas müracaatını yapmadan evvel 
bilgi toplamak lazımdır; savcılığa doğru dürüst bir 
dava açılabilmek için daha evvelden bilgileri top
lamak lazımdır. Nasıl toplayacaksınız? Türkiye'de 
toplayamazsınız. Başka ülkelerde özel dedektif bü
roları vardır, özel polis vardır. Bunun da üzerinde 
ciddî olarak düşünülmelidir. İleride bu gibi felaket
lerle karşılaşmamamız bakımından bunların üzerinde 
tiurmak lazımdır. 

Bankalara gelince: 'Bankalar kredi verirlerken 
Bankalar Kanununda birçok kayıtlar vardır ve bir
çok yenilikler de getirilmiştir. Yani «Bankalar için 
tedbir alınmamıştır» demek mümkün değildir, 1985' 
te değiştirilmiştir, en yeni 'hükümler getirilmiştir, ce
za hükümleri de vardır; ancak bunun tatbikatına 
geçmemiz lazım. Uygulanmadıktan sonra kanun çı
karmanın ne kıymeti var? İcra İflas Kanununda o 
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maddeler durur. Bankalar Kanununda Ibu madde
ler durur ve 'bankaların herhangi bir kimseye kredi 
vermesi için Bankalar .Kanununda koşullar vardır; 

• bankaların istihbarat bölümleri vardır, kredi ve
recekleri insanları derinlemesine araştırırlar ve gös
terilen teminatları kontrol ederler: ondan sonra 
vermeleri lazım gelir. Kesin olarak, bankaların, 
bu fonksiyonu, bu işlevi yerine getirmediği de or
tadadır. Kim getirmemişse, bunların mutlaka yasa
lara göre mesul olmaları gerekir. 

Şirketlerin birkısmı da, mesela kur garantisi me
selesinden dolayı birçok şirket güç duruma düşmüş
tür, bunların içinde birçok işçi şirketi de vardır, 
bunlarda da kur garantisi meselesi vardır. Binaen
aleyh, bunun oluşumu, gerilere doğru giden bir olu
şumu vardır. Onun için bulgun bu yasa, çıkarılması 
zorunlu bir yasadır, sosyal yönü olan bir yasadır, 
bütün toplum kesimlerini doğrudan doğruya ve do
layısıyla ilgilendirmektedir ve bunların uygulaması 
yapılırken de, en zor tarafı - benden evvel konu
şan sayın hatiplerin de ifade ettikleri gibi - objektif
liğin sağlanmasıdır. Tabiîdir ki... 

BAŞKAN — Konuşmanızı toparlayınız Sayın 
Ülker. 

A) YAZILI SpRULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum Belediyesince bazı mahallelerin alt
yapı hizmetlerinin ihmal edildiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevabı(711519) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygılarımla 
Milrni Nalbantoğlu 

Erzurum" 
Soru 1. Erzurum Belediyesince şehir altyapı hiz

metlerine neden Önem verilmiyor? 
Soru 2. Yapılabilen altyapı hizmetlerinden şeh

rin mahallelerinden bazıları neden ihmal ediliyor? 
Soru 3. örneğin 50 yıldan beri mahalle ve muh

tarlık olmuş olan Aziziye, Şehitler ve Dağ mahal-

REŞİT ÜLKER i(Devamla) — Toparlıyorum 
sayın Başkanım. 

Tabiîdir ki, bu iş dar bir komitenin elinde ola
caktır. Aslında belki de bu doğrudur; ancak, bu 
yetki kullanılmadan evvel, bu yetkinin nasıl kulla
nılacağına dair o en üst organda kurallar tespit 
edilmelidir. Bu kurallar tespit edilmediği takdirde, 
faydalı olması muhtemel olan bu kanun, bunu tat
bik edenlere söz getirir, sorumluluk getirir, dediko
du getirebilir. 

Ben kanunun yerinde olduğunu düşünüyorum, 
inşallah memlekete hayırlı olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın milletvekilleri, süremizin dolmasına çok 

az kalmıştır. Yeni bir Söz verme durumunda uzat
ma kararı almak gerekecektir. Bu nedenle, alınan 
karar gereğince, Meclis araştırması önergesiyle, 
sözlü soruları görüşmek için 24 Şubat 1987 Salı gü
nü saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 

İçlerinin kanalizasyon, su ve yol eksilikleri neden ta
mamlanmıyor? Bu mahallelerin İmar planları ol
duğu halde buralarda evini onaracak veya yeniden 
yapacak vatandaşlara neden ruhsat verilmiyor? Bu
ralarda İmar planı uygulamasına ne zaman geçile
cektir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 2 . 1987 

Sayı : MIGM. ARGE. APK. 
57/(»7)/90140 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM. Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığının 20.1J1987 gün ve 7/1519-7595/30218 
sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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verdiği «Erzurum Belediyesince bazı mahallelerin 
alt yapı 'hizmetlerinin ihmal edildiği iddiasına iliş
kin yazılı soru önergesine verilen cevabın Ibir ör* 
neği ekte sunulmuştur. 

iBillgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 2 . 1987 

571 1(87) 
Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekii 

Erzurum Belediyesince bazı mahallelerin altyapı 
hizmetlerinin ihmal edildiğine ilişkin yazılı soru 
önergenizde yer alan konular Bakanlığımca incelet
tirilmiştir. 

L Şehrin altyapı çalışmalarına, öncelikle şehir 
kanalizasyonunun yeniden ve ihtiyaca cevap verecek 
şekilde projeli olarak yapılmasına 1984 yılında baş
lanılmıştır. Şehrin kuruluşundan bugüne kadar ilk 
defa 'böyle geniş kapsamlı projeli kanalizasyon çalış
ması yapılmaktadır. Belediyenin hu ve benzer proje
leri, altyapıya verdiği önemi göstermektedir. 

2. Şehrin mahallelerinin bir kısmı fazla meyilli 
ve engebeli sahalarda kurulduğundan altyapı çalış
malarında büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Yer
leşim bozuklukları nedeniyle altyapı çok güç şart
larla sürdürülmektedir. 

3. Erzurum Belediyesinde ilk gecekondular, 
eskiden Dağ Mahallesi ismiyle anılan ve sonradan 
ikiye ayrılan Aziziye ve Şehitler mahallelerinde ya
pılmış ve hızla çevreye yayılmıştır. Bu bölgedeki 
gecekonduların çok küçük boyutlarda olması ve 
birbirleriyle iç içe bulunması nedeniyle normal ebat
larla parsellenmelerine engel teşkil etmektedir. 1966 
yılında bu bölgenin limar planı ve parselasyonu ya
pılmış ancak bu plan gecekonduları İslah edici ve ko
ruyucu olmadığından uygulanmamıştır. 

Daha sonraki yıllarda gecekonduların bir hayli 
çoğaltması sonucu yeni plan yapma gereği duyul
muş 1984 yılında bu bölgenin haritası yapılmıştır. 
1986 yılında bu iki bölgenin imar ve İslah planlan 
yapılmaya başlamıştır. 

©ilgilerinize rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
dar gelirli vatandaşların yaz turizminden yararlanabil
mesi için mevcut ve yeni yapılacak tesislere ilişkin 
sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın yazılı cevabı (7/1527) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Çalışan emekçi kitleyi oluşturan (memur 
ve isçilerin) ve emeklilerinin yaz turizmi gereksinimini 
karşılamak için tjangi tesisler vardır? Ve bunlara ye
niler ödenebilmekte midir? 

Soru 2. Turistik tesis işletmelerinde çalışan per
sonellerin eğitimleri için herhangi bir eğitim kurumu 
veya okulu var mı? Böyle bir eğitim uygulamasını ya
rarlı buluyor musunuz? 

Özellikle bu gibi işletme persnoelinin dül öğren
meleri gerektiğine göre bu konuda ne gibi uygulama 
yapılmaktaidır? 

Turizm hizmetlilerindeki dil noksanlığını telâfi 
için ciddî bir eğitim çalışması var mı? Kurslar açıla
maz mı? 

Soru 3. Marmaris İlçesi sınırları içlinde bulunan 
Aksaz Limanı, NATO yasak bölgesi durumundan çı
karılamaz mı? NATO üssü başka yere nakledilip bu
rası turizme açılamaz mı? 

Soru 4. Marmaris, Datça ve Bodrum'u da etki
sine alacak olan Gökova Termik Santralı başka bir 
ekonomik tesise döndürülemez mi? Veya turistük te
sise çevrilemez mi? 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 . 2 . 1987 

Sayı: 220 

Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu'nun soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
İlgi: T.B.M.M. Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş

kanlığının 26.1.1987 gün ve 7/1527 - 7648/30367 sayılı 
yazıları.. 

flgi yazıları ile Bakanlığımıza intikal ettiriten, Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun «Dar 
Gelirli Vatandaşların Yaz Turizminden Yararlanaıbil-
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mesi İçin Mevcut ve Yeni Yapılacak Tesisler»e ilişkin 
soru önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini arz, ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Kültür ve Turizm 

Balkanı 

Soru 1. Dar gelirli vatandaşların yaz turizminden 
yararlanabilmesi için mevcut ve yeni yapılacak teslis
lerde var mıdır? 

Soru 2. Turistik tesis işletmelerinde çalışan perso
nellerin eğitimleri için herhangi bir eğitim kurumu ve
ya okulu var mı? 

Cevap 1. işçi, memur, emekli gibi dar gelirli va
tandaşlarımızın yaz turizmi ihtiyaçlarını karşılamak 
için 1986 yılında Antalya'nın Beldübİ ve Belek yöre
lerinde yapılan iki tesis ile sosyal turizm başlatılmıştır. 

Bu tesislerle- ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır. 

Belek Sosyal Turizm Merkezi'nde tatil yapan me
mur, işçi ve emeklilere tesiste yaptıkları harcamala
rın 60 000.— TL.'lık bölümü için kredi tanınmış ve 
taksitle ödeme imkânı. sağlanmıştır. 

Belek Sosyal Beldibii Sosyal 
Turizm Turizm 
Merkezli Merkezi Toplam 

, , . . , . 4 

Oda Kapasitesi 750 156 906 
Yatak Kapasitesi 2 500 468 2 968 
Geceleme 86 558 58 295 144 853. 

Ayrıca, 1987 yılında İzmir - Gümüldür'de 30 hek
tarlık bir arazi üzerine Sosyal Turizm Tesisleri Kurul
ması için Bakanlığımız Bütçesine ödenek konulmuş-
olup, iş ön etüt safhasındadır. 

Cevap 2. Bakanlığımızca otel, lokanta ve eğlen
ce yerlerine kısa sürede yetenekli alt düzey hizmet per
soneli yetiştirmek amacıyla Ankara, Antalya ve Ür
güp Turizm Eğitim Merkezlerinde Salon Hizmetleri, 
Ön'büro, Kat ve Mutfak departmanlarında 7 ay süreli 
kurslar düzenlenmektedir. 

Kurslar yatılı olup, kursiyerlerin bütün ihtiyaçları 
Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. 

1987 - 1988 öğretim dönemlinde ise mevcut Turizm 
Eğitim Merkezlerine ek olarak istanbul - Çatladıkapı, 
İzmir - Balçova ve Antalya - Kemer Turizm Eğitim 
Merkezleri faaliyetlerine başlayacaklardır. 

Halen, Turizm Eğitim Merkezlerindeki kursiyer
lere haftada 14 saat pratik yabancı dil kursu verilmek
tedir. önümüzdeki yıl öğretime başlayacak olan Turizm 
Eğitim Merkezlerinde öğrenciler Lisan Laboratuva-
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rından istifade ederek dil noksanlıklarını telâfi ede
ceklerdir. 

* Ayrıca, Millî Eğitim Gençliik ve Spor Bakanlığına 
bağlı olarak faaliyet gösteren 10 adet Otelcilik ve Tu
rizm Meslek Lisesi bulunmaktadır. Bunlardan 4 tane
si birer yıl hazırlık sınıfı koyarak dil eğitimline dayalı 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi haline ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Üniversitelerimiz bünyesinde 4 adedi 4 yıl, 11 adedi 
2 yıllık olmak üzere toplam 15 adet Turizm ve Otel
cilik Yüksek Okulu bulunmaktadır. 

Bunlardan Boğaziçi, Çukurova ve Uludağ Üniver
sitesinde bulunan Yüksele Okullarda 1 yılı hazırlık, 
olmak üzere yabancı dil eğitimi yapılmaktadır. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun,t Bingöl İli Belediyesince oluşturulan komisyon 
tarafından belediyenin çeşitli işlemleriyle ilgili olarak 
verilen raporda yer alan iddialarla ilgili ne gibi iş
lem yapıldığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Yıl
dırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1530) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
'Saygılarımla. 

Hilmi Nalban'toğlü 
Erzurum 

ISoru 1.) Bingöl İl Belediyesinin 1580 sayılı Be
lediyeler Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri gere
ğince Ekim 1986 tarihinde oluşturduğu 5 kişlilik ko
misyonun Belediye muamelât ve muhasebatı ile ya
pılan ihaleler için verdiği rapor gereğince ne işlem 
yapıilmış'tiir? 

Şöyle ki bu raporda: 
a) 12 AE 647 plakalı pikabın 7.8.1985 tarih ile 

24'.VI.1985 tarihi arasında 28 defa il dışına özel ola
rak muhtelif yerlere gidip geldiği, 

Ib) 12 AE 237 plâkalı kamyonun 7.8.1985 tarihi 
ile 19.11.1985 tarihi arasında il dışındaki muhtelif 
yerlere özel olarak gönderildiği, 

e) 12 AE 643 plâkalı kamyonun, 
d) 12 AE 236 plak'a No. lu kamyonun, 
e) 12 AE 649 plâka No. lu kamyonun, 
f) 1!2 AE 238 plakalı kamyonun, 
Keza muhtelif tarihlerde çeşitHi il dışı yerlere özel 

iolarak çalıştırıldıkları saptanmıştır. 
h) Belediye greyderinin yamaç yolunda çalıştı

rıldığı, 
i) Belediye ambulansının Diyarbakır'a gidip 

geldiği^ 
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ık) Belediye yükleyicisinin muhtelif yerlerde ça- | 
lıştırıldığı saptanmıştır. 

iSom 2. Belediye ihale edilen Sebze Hali inşaa
tında hafriyat işi ve hafriyat nakliye işi Belediye 
araçları tarafından yaptırıldığı halde müteahhitten 
ücret .alınmadığı gibi bu hafriyat ve nakliyelerin be
deli haikedişle müteahhide ödenmiş olduğu saptanmış-
tuv 

Soru 3. Belediye Başkanının 25.5.1986 gün ve 
07 sayılı Başkanlık oluru 'ile kurdurmuş olduğu 
EMANET Komisyonu yasal mıdır? 

Soru 4. Belediye Yasasına göre ihaleler beledi
ye daimî encümeninde ihaleler ilân edilmek suretiyle 
yapılması gerekirken Belediye ihalelerinin yulkarki ] 
yasal olmayan Emanet Komisyonu eliyle yapılmış ol
ması. 

Soru 5. Afet İşleri Gn, Md. den satın alınan de
mirin 6 083 Kg.'in ilcime verildiği veya ne olduğu belli 
değildir. Bu ve daha başka konular. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 2 . 1987 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü! 
Şb.'Md.: APK-ARGE-571 («7)/9013'S 

Konu : Soru önergesi' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMİM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş

kanlığının 26.1.1987 gün ve 7/1530-7651 /'3037Q sayılı 
yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun TBMİM Başkanlığına verdiği <<dBingöl İli Belediye- I 
since oluşturulan Komfsyon tarafından Belediyenin' 
çeşitli işlemleriyle ilgili olarak verilen raporda yer 
alan iddialarla ilgili ne gibi işlem yapıldığına iliş
kin yazılı soru önergesi» ne verilen cevabın bir ör
neği ekte sunulmuştur.; 

Bilgi ve gereğini arz ederim. | 
Yıldırım Aikbulut 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 19 , 2 . 1987 

Ankara 
Sayı: IMİGM. APK-ARGE-571 ,(87) 

Konu : Soru önergesi 
Sayın, 
Hilmi Nalbantoğlu, 
Erzurum Milletvekili, 
Bingöl M Belediyesince oluşturulan komisyon ta- I 

rafından belediyenin çeşitli işlemleriyle ilgili olarak | 
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verilen raporda yer alan iddialarla ilgili ne gibi iş
lem yapıldığına ilişkin yazılı soru önergemizde yer alan 
konular Bakanlığımca 'incelettirilmiştir. 

1. Belediye Meclislinin Ekim 1986 tarihinde yap
tığı toplantıda oluşturduğu komlîsyonun verdiği ra
por gereğince, yeniden alınan karar doğrultusunda 
rapordaki hususların tetkiki için il Makamından 
yetkili eleman istenmiştir. 

a) Bingöl İli ve çevresinde televizyon program
larının daha sağlıklı izlenebilmesi için 3 adet TV. ak
tarıcı 'binasının yaptırılması TRT yetkilileriyle 1985 
yılında yapılan protokoiia kararlaştırılmış ve 12 AE 647 
plakalı araç kontrollük hizmetleri için görevlendiril
miştir./ 

b) 1'2 AE 237, 
c) 12 AE 643, 
d) 12 AE 236, 
e) 12 AE 649, 
f) 12 AE 23>8 plâkalı kamyonlar ile, 
Ik) Belediye yükleyicisinin, 
11 dışında özel olarak çalışltırılmadikları, umumun 

menfaa'tine olan kamu hizmetlerinin yapım, onarım 
ve malzeme nakli işlerinde kullanıldığı anlaşılmış
tır. 

h) İstanbul Biüyükşehir Belediyecinin hizmet dışı 
'bıraktığı ve Bingöl Belediyesince satın alınan greyde
rin azamî gayrete rağmen istenen randımanın alına
madığı ve bu nedenle Yamaç yolunda çalıştırdmasına 
imkân olmadığı anlaşılmaktadır. 

i) Bingöl İlinde iki adet ambulans bulunmakta 
bunlardan biri Devlet hastanesine diğeri ise beledi
yeye aittir. Ambulansla bilindiği üzere hasta ve ce
naze nakil hizmetleri yürütülmektedir. Bunun dışın
da başka hizmetlerde kullanılmasına imkân bulun
mamaktadır. 

Tıp Fakültesinin Diyarbakır'da bulunması nede
niyle gerek belediye personeli gerekse belde halikının 
acil hastaları !bu araçla Diyarbakır^a götürülmekte
dir. 

2. Belediyece yaptırılan sebze hali inşaatmdaki 
hafriyat, kazı ve nakliye işi belediyeye ait aracılarla 
yaptırılmış ve müteahhidine herhangi bir bedel öden
memiştir. 

3J,. Belediye Başkanı Emanet Komisyonunu; 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 81 inci maddesine da
yanılarak hazırlanan emanet işlerine ait uygulama 
yönetmeliğine göre kurdurmuştur. 

4, 2886 sayılı Kanun, belediye ve özel idareleri 
kapsamına aldığından aynı kanunun 8il iinci mad-
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desine giren işlerin ihaleleri sözü geçen kanun gere
ğince Emanet Komisyonu eliyle yaptırılmıştır. 

5. Afet işleri Genel Müdürlüğünden alınan in
şaat demirleri ihtiyaç sahiplerine, Belediye Encüme
nince tespit edilen bedel üzerinden satılmış ve bu 
satışlar 400 kiloluk küçük parçalar halinde yaptırıl
mıştır. Ayrıca inşaat amirliği sahasında yapılan tar
tılar ile il merkezinde yapılan tartılar arasında fark
lılıklar bulunmuş Ve hesabın kapatılması sırasında 
1 600 Kg. demirin eksik olduğu tespit edilmiştir, Ek-
siıklikleriin 'tarata farklılıklarından ve demirin küçük 
parçalar halinde satılmasından kaynaklandığı, tahmin 
edilmektedir., 

Eksik olan 1 600 Kg. demiir bedeilliıniın sorumlu
luklarından tahsil edilerek belediye hesabına yatırıl
ması için H6.2.U987 gün ve 521.87.12.1/221İ66 sayılı 
yazı ile ilgililere talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize rica ederim. 
Yıldırım Ak'bulut 
İçişleri Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kıyıların doğal yapılarına kavuşturulması için 
yeni önlemler alınmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/1531) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Kültür ve Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1, 3Ö8I6 sayılı Yasayı değiştirerek; deği
şiklikler yaparak kıyılarımızda doğal yapıyı değişti
recek kullanımları önlleyicü yasaklar getirmeyi uygun 
bulur musunuz?! 

(Soru 2. Kıyılarda, işlevleri gereği kıyıda kurul
ması zorunlu olan sanayi tesisleri dışındaki tesisle
rin kaldırılmasını uygun bulur musunuz? (Anayasa 
madde 43) 

ISoru 3. Kıyılarda bulunan hertürlü tel örgü, 
set, duvar gibi engellerin kaldırılarak kıyılarımızın 
tümü ile halka açılmasım sağlamayı uygun bulur 
musunuz? 

ISoru 4. Kıyılardaki özel yapıların kaldırılmasını 
ve özel tapuların iptal edilmesini sağlamayı uygun 
'bulur musunuz? (̂Kıyılar, Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunup, kullanımı kamuya aittir.) 

Soru 5. Kıyıya bitişik arsa ve arazilerin kulla
nılış amaçları dışında kullanılması ve el değiştirme
sine engel olucu kayıtlar getirilemez mi? 

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanilığı 19 . 2 . 1987 

Sayı : 222 
Konu : Erzurum Milletvekili 

Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nuın soru önergesli. 

T.B.MJM. Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 26.1.1987 gün 
ve 7/1531-7652/30371 sayıılıı yazılan., 

İlgi yazınızla Bakanlığımıza intikali ettirilen Erzu
rum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbamtoğlun'un «Kı
yıların Doğal Yapılarına Kavuşturulması îçin Yeni 
Önlemler Alınması» ile ilgili yazılı soru önergelerinin 
cevabı ekte sımutauştur. 

(Bilgilerini arz ederim. , 
A. Mesut Yılmaz 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Soru : Kıyıların doğal yapılarına kavuşturulması 
için yeni önlemler alınmasına, 

Cevap ! Gelişmişlik yarışı içinde olan ülkelerin 
en çok önem vermeleri gereken konulardan biri; hız
lı nüfus artışı, yoğun sanayileşme ve kentleşme kar
şısında hızla yok olan doğal kaynakların korunma
sıdır. Çevrenin hızlı keritleşıme olgusu içinde bozul
ması karşısında, sistematik koruma ile çıkılmalıdır. 

Koruma; tüm alanlarda yarışan sektörler arası ko
ruma - kullanma- yararlanma dengesini kurarken, 
kıyının da toplumun yararına en iyi kullanımını saip-
tayahllmektir. Kıyıların korunması ve kullanılması 
olgusu 1926 yılından itibaren yasalarımızda yer al-
mış'tır. 

Ayrıca çeşitli ölçeklerde yer alan fizikî planlama 
çalışmaları ile kaynakların korunabilmesi hedef alın
mıştır. 

Tüm kıyılarımızda yer alan turizm öncelikli çevre 
düzeni planlamalarında koruma konuları da kulla
nım konuları kadar ağırlık taşımış olup ibelli yasal 
dayanaklardan güç almıştır. 

Cevp 1. Esasen Anayasanın 43 üncü maddesi
ne de dayanılarak çıkarılan 30S6 sayılı Kıyı Kanu
nunun temel felsefesi, kıyılarımızda doğal yapıyı de
ğiştirecek kullanımların önlenmesi ancak istisnaî du
rumlarda yapılaşma gerekiyorsa ıbununla ilgili yapı
laşma esaslarının belirlenmesidir. 

— 620 — 



T. B. M. M. B : 67 19 . 2 . 1987 O : 1 

Cevap 2. 3086 sayılı Yasanın 6 ncı maddesin- I 
de, «'kıyıda ancak plan kararıyla deniz, tabiî ve sunî 
göl akarsuların kamu yararına kullanımını kolaylaş
tırmak veya kıyıyı korumak amacına yönelik olan 
yapı ve tesisler, faaliyetlerinin özellikleri gereği ter- I 
sane, fabrika, santral su ürünlerine dayalı sanayi te
sisleri, gemi sökme yeri ve kıyıda yapılması zorun
lu teslisler ile eğittim spor veya turizm amaçlı tesis- I 
ler yapiablir» denilmektedir. 

3086 sayılı Kıyı Kanununun uygulama yönetme- I 
liginde ise; kıyılarda ancak plan kararı ile yapılan
ma yoluna gidilebilir denmektedir^ Bu tesisler 4 grup
ta aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

H. Deriz tabiî ve sunî göl ve akarsuların kamu 
yararıma kullanımını kolaylaştırmak veya kıyıyı ko
rumak amacına yönelik kullanımlar. 

% Fâaliyetlerinin özellikleri nedeniyle kıyıda 
yapılması mecburî olan kullanûndar. 

3. Kamu kurumları eğitim ve spor tesisleri, 

4. Turizm Yatırım İşletmeleri Nitelikleri Yönet-
meliğince belirlenen turizm teslisleri. 

ıBu gruplar incelendiğinde sanayi tesisleri dışında 
kıyıda yapılması zorunlu olan Turizm sektörü açı
sından çok önemli turizm tesisleri olduğu gibi, ay
rıca sektöre hizmet eden altyapı tesisleri de bulun
maktadır. 

IBu nedenle sadece işlevleri gereği kıyıda kurulma
sı zorunlu olan sanayi tesisleri dışındaki tesislerin de 
kıyıda yer alması zorunludur. I 

Cevap 3. Gerek Anayasamızda gerekse 4086 sa- I 
yılı Kıyı Yasasının genel esaslarını belirleyen 5 inci 
maddesinde belirtildiği gibi kıyılar devletin hüküm I 
ve tasarrufu altındadır, herkesin eşit ve serbest ola- I 
rak yararlanımasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerin
den yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. I 
Bu nedenle bu soruda belirtilen engellerin kaldırıla- I 
rak 'kıyıların tümüyle halka açılması esasen bu Kanu
nun gereğidir, 

Ancak madde 6'da belirtilen istisnalar kapsamın
daki yapılar kıyıda yer aldığında, bü yapılarda hiç
bir şekilde kıyı geçişini engelleyecek şekilde yer ala
mazlar.' I 

Cevap 4. Kıyılar Devletin hüküm ve tasarru- I 
funda olduğu için özel mülke konu olamazlar. Bu I 
nedenle herhangi bir şekilde yanlış olarak çıkmış özel 
tapuların iptali gerekmektedir. | 
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| Cevap 5, Kıyıya bitişik arsa ve arazilerin kul
lanımı, amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlann 
değiştirilmesi ile uygulamaların kontrolü 3086 sayılı 
Kıyı Kanunu ile 3194 sayılı imar Kanunu kapsamın
da olup, buna ilişkin esaslar bu kanunlar ve ilgili 
yönetmeliklerinde getirilmiştir. 

Arsa ve arazilerin el değiştirilmesi hususu ise baş
ka mevzuat kapsamındadır. (Tapu ve kadastro ile 
ilgili kanunlar) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum tündeki köy ve mahalle muhtarlarından 
bazılarının maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1540) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

ISoru 1. Erzurum ili ve ilçelerinde köy ve ma
halle muhtarlarının maaşlarının bir ay muntazam 
ödenmediği doğru mu? 

Soru 2. Şu anda köy ve mahalle muhtarlarından 
ilçeler itibariyle maaşını almamış kaçar adet muhtar 
var? Bunlar kaç aydan beri maaş almıyorlar? 

Soru 3. Köy ve mahalle muhtarlarının maaşları
nı alamayanlar ne sebeple maaş almıyorlar? Bunların 
mağduriyetlerinin sorumluları kimlerdir? Bu sorum
lular hakkında ne gibi muamele yapılmıştır? 

. T C 
İçişleri -Bakanlığı 19 . 2 . 1987 

Sayı : MlGM^APK-ARGE-571, (87)/90137 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş

kanlığının 26.1.1987 gün ve 7/1540-7668/30436 sayı
lı yazıisı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi- Nalbantoğlu' 
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver
diği «Erzurum ilindeki köy ve mahalle muhtarların
dan bazılarının maaşlarını alamadıklari iddiasına iliş-

NOT : 3086 sayılı Kıyı Kanununun l Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş, (10 Temmuz 1986 tarih 
ve 19160 sayılı Resmî Gazete) ve yerine de henüz 
yeni bir kanun çıkarılmamıştır. 



T.B.M.M. B : 67 19 . 2 . 1987 O : 1 

kin yazılı so.ru önergesbne verilen cevabın bir örneği 
ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakanı 

TC 
İçişleri Bakanlığı 19 . 2 . 1987 

Sayı : MİGM. APK. ARGE. 571 (87)/90137 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 
Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
Erzurum İlimdeki köy ve malhalle muhtarlarından 

bazılarının maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin 
yazılı soru önergenizde yer alan konular Bakanlığım
ca incelettirilmiştir. 

1. Erzurum İli ve İlçelerindeki köy ve mahalle 
muhtarlarının, 1986 yılı maaşlarını muntazam olarak 
aldıkları Valiliğinden alınan yazıdan anlaşılmıştır. 

2. 1987 Malî Yılının ilk üç aylık ödeneği, 
29.1.1987 tarihinde 26 ve 93 sayılı ödeme emirleriyle 
valiliğine gönderilmiştir. v 

3. Köy ve mahalle muhtarlarının maaşlarından 
dolayı herhangi bir mağduriyete uğramaları söz ko
nusu değilidir. Ödemede bir aksaklık olmaması için 
konu titizlikle takip edilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 - 1986 yıllarında teftiş edilen belediyelere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/1552) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğimi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. — 1984, 1985 ve 1986 yıllarında mülkiye 
müfettişleri ve mahallî idareler kontrolörleri tarafın
dan teftiş edilen ve incelenen bütün belediyelerle ilgili 
bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Mülkiye müfettişlerince 
vve mahallî idareler İncelemeyi yapan 
kontrolörlerince teftiş müfettliş ve 
edilen ve incelenen kontrolör 

Yıl belediye sayısı sayısı 

1984 , 
1985 
1986 , ;. 

Düzenlenen Teftiş ve 
rapor sayısı inceleme sonucu 

Soru 2. — 31.12.1986 tarihi itibariyle, Bakanlığı
nızda çalışan mülkiye müfettişi ve mahallî idareler 
kontrolörlerinin toplam sayısı nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19.2.1987 

Sayı : MİGM. APK. ARGE. 
571 (87)/9G139* 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Gen. Sek. Kan. ve Kar. D. Bşk. 

28.1.1987 gün ve 7/1552-7699/30498 sayılı yazı. 

Edirne Milletvekilli Sayın Türkân Turgut Arıkan 
tarafından TBMM Başkanlığına sunulan «1984-1986 
yıllarında teftiş edilen belediyelere ilişkim yazılı soru 
önergesi»ne verilen ceva'bın bir örneği ilişikte sunul
muştur. 

. Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı: MİGM. APK. ARGE 
571 (87) 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Sayını Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

1984 - 1986 yıllarında teftiş edilen belediyelere iliş
kin yazılı soru önergenizde yer alan konular Bakan-
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lığımca incelettirilmiş olup gerekli bilgiler ekteki lis
tededir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırım Akbulüt 

İçişleri Bakanı 

1984 - 1985 - 1986 Yıllarında Yapılan Belediye Teftişlerine Ait Bilgiler 
Cevap 1. 

İncelemeyi yapan 
Teftiş edilen Müfettiş-KonfcrolÖr Düzenlenen 

Yıl belödiye sayısı , sayısı Rapor sayısı Layiha sayısı Teftiş sonucu 

1984 541 77 990 866 Rapor ve layihalar ge-
1985 594 75 948 732 ' reğinin takibi için Ma-
1986 504 71 831 623 halli İdareler Genel Mü

dürlüğünce değerlendi
ril erek izlenmektedir. 

31.12.1986 Tarihi İtibariyle Bakanlığımızda Çalışan Mülkiye Müfettişi ve Mahallî İdareler Kontrolörü Sayısı 

Mahallî 
Mülkiye İdareler Kontrolör 
Müfettişi Kontrolörü Adayı Toplam 

82 26 10 1.18 

7. — Ağn Milletvekili İbrahim Tasdemir'in, Ağrı 
İti Doğubeyazıt İlçesi örtülü Köyünde ikamet eden 
ve nüfusa kayıtlı olmayan vatandaşlara kimlik cüz
danı verilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1561) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım 

Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygı ile arz ederim. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Halen Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Örtülü Köyün
de ikamet eden ve nüfusa kayıtlı olmayan (Saklı nü
fuslu) kaç kişi vardır? Sözü geçen kişilere kimlik cüz
danı verilmesi için yapılan çalışmalar hangi aşamada
dır? İlgililerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusun
da alınan tedbirler nelerdir? 

(T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19.2.1987 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 

Şb. Md.: İst. Yay. 665 - 360/64580 
Konu : Yazılı önerge. 

Türkiye ıBüyük Mület Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29.1.1987 gün ve T.B.M.M. Genel Sekreter
liği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
7/1561-7712/30526 sayılı yazısı. 

Ağrı Milletvekili Sayın İbrahim Tasdemir'in Do
ğubeyazıt İlçesi Örtülü Köyünde ikamet eden ve nü
fusa 'kayıtlı olmayan, kişi adedi ve bunlara nüfus cüz
danı verilmesi için yapılan çalışmaların hangi aşama
da olduğu konusunda bilgi verilmesine ilişkin soru 
önergesi üzerine yaptırılan incelemede: 
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1. Doğubeyazıt ilçesi örtülü Köyünde vatandaş
lığımıza alınarak nüfus kütüklerine tescillerini isteyen 
toplam 26 kişi olduğu; bunlardan 12 kişinin vatan
daşlığa alınma işlemleri sonuçlandırılarak nüfus kü
tüklerine tescilleri sağlanmıştır. 

2. Bir kişi de evlenerek vatandaşlığımızı kazan
mış ve nüfus kütüğüne tescil edilmiştir. 

3. 9 kişinin de vatandaşlığımıza kabulleri konu
sunda Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere isimleri 
Başbakanlığa sunulacak listeye dahil edilmiştir. 

4. 4 kişinin de güvenlik açısından durumları in
celenmekte ve bu konuda Güvenlik Makamlarının 
mütalaaları beklenmektedir. 

5. örtülü Köyü nüfus kütüklerinde 263 hanede 
toplam ölü ve sağ 4 772 kişinin kayıtlı olduğu ve 
1986 yılı Şubat ayında Örtülü Köyünde nüfus tara
ması yaptırılmış, nüfus kütüklerine tescili gereken 
120 nüfus olayı tespit edilerek gereken yapılmıştır. 
Ayrıca saklı nüfus bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

- « * -
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Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Av
rupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasanna verilen oylann sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Badas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Şevket Gedik 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş. 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım İpek 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Vahit Halefoğtu 
Osman Işık 1 
Göksel Kalaycıoğlu 1 
H. İbrahim Karal 

Üye Sayısı : : 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

400 
241 
225 

13 
2 
1 

157 
2 

(Kabul Edenler) 

1 Hazım Kutay 
I Alpaslan Pehlivanlı 
1 Mehmet Sağdıç 
1 İsmail Saruhan 
1 Oğan Soysal 
1 Fatma Rezan Şahinkaya 

Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 

Ahmet Doğru 
A \ 7 f M \ f 
AYDIN 

Ertuğrui Gökgün 
BALIKESİR 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Tokta# 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

I Kâzım Oksay 
1 Fuat öztekin 

BURDUR 
1 Necip Oğuzhan Artukoğiu 
1 Fethi Çelikbaş 

Sait Ekinci 
BURSA 

1 Ahmet K. Alptemoçin 
1 Mehmet Azizoğlu 
1 M. Memduh Gökçen 

M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

1 ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı | 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

1 EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşd 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZtANTEP 
Hasan Celâl Güzel 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tindi 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAV1 
Abdurrahman Derriirtaş 
thsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 

— 625 — 

file:///7fM/f


T. B. M. M. B : 67 19 . 2 . 1987 O : 1 

Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtsma Mihriban Erden 
îbraJhilm Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hiıkmet Bicentiirk 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
BebJç Sadi Abbasoğhı 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batumlu 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Halil Orhan Ergüder 
îsmail Safa Giray 
Yıhrtaz ihsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Akan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Turgut özal 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
îbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arı kan 
Hüseyin Aydemir 
îsmet Kaya Erdem 
'Erdal İnönü 
Hayrullah Olca 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Musa Öğün 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Muştala fa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUS 
Nazmi Önder 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Hafit Turgut Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Nac' Mimaroğlu 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 

Mustafa Kemal Palaoglu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Tascıoğjhı 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ahmet KaraeVli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğkı 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Mum Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bahçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 
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AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

(Reddedenler) 
ERZURUM 

HilmJi Nalbantoğlu 

HATALİ 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Edip özgenç 

tZMİR 
Durcan Emirbayer 

KAR$ 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

MANİSA1 

tsmet Turhangil 

(Çekinserler) 

ANKARA 1 SAMSUN 
Mehmet Seyfi Oktay 1 Hasan Altay 

(Geçersiz Oy) 

GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 

SİVAS 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstüne! 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Necdet Calp^ 
Hüseyin Barlas Doğu 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Resuloglu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüzhet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
0*man Esgin Tipi 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunıiş 
ismet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 

EDİRNE 
Seyit H. Konuksever (İz.) 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATA^ 
Tevfik Bilal 

İSPARTA 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
B. Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Hayrettin Elmas 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Kafkaslıgü 
R. Ercüment Konukman 
İbrahim Özdemir 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
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Ali Tanrıyar 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR! 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
özdemir Pöhlivanıoğlu 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezi.t 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçııoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınfcay* 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri AkyoA 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilefc 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Mehmet Timur Çınar 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUÖLA 
Mehmet Umur Akaret 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
AJaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şeviket öiılıgin (Bşk. V.) 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
11 yas Ak taş 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
M. Abdurrezak Ceylan (İz.) 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçfili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAÖ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Luttfullafh Kayalar $ . A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Koksal Toptan 
Muhteşem Vasıf Yüce! 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMEIJER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlü ve 14 arkadaşının, ülkemizde üretilen şampuan 
ve deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etki
lerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan söelü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin îçişileri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir^ 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki TUGSAiN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantogju' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

10. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop.Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 



14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahiıı'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim "Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırrm'ın, 
Tunceli tünde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) <1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

I 

20. — Hakkâri 'Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

25. -T- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 
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I 26. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve-

. rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/883) 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurt 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

I 33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

I 34. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıidı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ilryası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Alruna-
I kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
I Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 



36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

37. — Sinop Milletvekili Banş Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

39. • —- Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/913) (1) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

43. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

44. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBÎRLtK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

46. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara, tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

47. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

48. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

49. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

50. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

51. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
A.B.D. tarafından 1986 yılinda ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

52. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) 

53. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

54. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, sağlık 
kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 



56. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Bab-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nİn, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

4. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in. Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişîeri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

5. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Ipekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişîeri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

X 6. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay işleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Saydı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddelerinde 
Değişükllc Yapılması ve Bu Kanuna Bir Elk, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tari
hî : 22.1.1987) 

8. — Nevşehir Milletvekili Aü Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

10. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X I I . — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler üe 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve-3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 12. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

13. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 17 Yasama Yık : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 516 

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde 
Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş

leri Komisyonu Raporu (1 /781) 

TC 
Başbakanlık 2.6. 1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.KGn.Md. 18/101-2014/04111 

TÜRKİYE BÜYÜK, MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza e.zı Bakanlar Kurulunca 29.5.1986 tarihinde kararlaş
tırılan «Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğim arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Avrupa Konseyi üyesi Devletler arasında Londra'da 7 Haziran 1968 tarihinde «Diplomasi ve Konsolos
luk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi» imza
lanmıştır. 

Hükümetlimiz tarafından 1 Eylül 1980 tarihinde imzalanmış olan işbu sözleşme üye ülkeler arasındaki for
malitelerin basitleştirilmesini, görülen hizmetlerde etkinlik sağlanmasını zaman tasarrufuna gidilmesini ve Dip
lomasi ve Konsolosluk memurlarınca düzenlenen ıbellgeîerde onay 'işleminin kaldırılmasını temin edecek or
tak ıkuraHaon kabul ve uygulanmasına amir ıbulunmaktadır.; 

İşbu sözleşmenin onaylanmasının uygun 'bulunması Türkiye Büyüik Millet Meclislinin takdirine sunulur. 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/781 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Av
rupa Sözleşmesiınin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 4.12.1986 
tarihli 2 noi birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsileiletrinıin de iştirakiyle 'tetkik ve müzakere ©dildi. 

Hükümetimiz tarafından imzalanan ve üye ülkeler arasındaki formaliıtelerıin ıbasiıfeleştkMmesini, görülen 
(hizmetlerde etk'inıMlk sağlanmasını, zamdan tasarrufuna gidilmesini, diplomasi ve konsolosluk memurlarınca dü-
zenlenıen onay işleminin kaldırılmasını sağlayacak ortak kuralların kabul ve uygulanmasını öngören anlaşmayı 
onaylayan kanun tasarısı Komıisyonumuzc da uygun görülerek maddelerinin müzakeresine geçilmistıir. 

Komisyonumuz tasarının 1, 2, ve 3 üncü maddelerini de aynen kabul etmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Paşa Sanoğlu 

Ağrı 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 

Üye 
Oğan Soysal 

Ankara 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

L. 

Sözcü 
M. Timur Çınar 

Manisa 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Halil Şıvgın 

Ankara 

Üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul 

Üye 
Y. Ziya Kazancıoğiu 

Trabzon 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Yeniay Köse oğlu A. 

İstanbul 

Üye 
Memduh 

İstanbul 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 

Üye 
Halil İbrahim Karal 

Ankara 

Üye 
N. Oğuzhan Artukoğlu 

Burdur 

Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 

Üye 
A. Rıfkı Ataşe ver 

Tekirdağ 

Yaşa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 516) 



— 3 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen 
Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde ha
zırlanarak 7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da imzaya 
açılan ve 1 Eylül 1980 tarihinde 'imzalanan «Diplo-

. iması ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Bel
gelerde Onay İşleminin KaMırılmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanması uyıgun bulunmuştur. 

MADDE 2. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

İçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emir oğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. A t as oy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen 
Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen Ikaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen (kalbul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri. Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

29 . 5 . 1986 

x Devlet 'Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 516) 
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DİPLOMASÎ VE KONSOLOSLUK MEMURLARINCA DÜZENLENEN BELGELERDE ONAY İŞLE
MİNİN KALDIRILMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, 
Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek olduğunu göz önünde 

tutarak, 

Tasdik İşleminin kaldırılmasının, yabancı belgelerin, millî makamlarca düzenlenen 'belgeler g'ibi kullanılma
sını sağlamak suretiyle üye Devletler arasındaki bağları güçlendirebileceğini düşünerek, 

Diplomasi ve konsolosluk memurları tarafından düzenlenen belgelerin 'tasdiki zorunluğunu kaldırmak lü
zumuna kani olarak. 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışikrdlr : 

Madde 1 

Bu sözleşmede kullanılan «tasdik» terimi, bir bölgeye vazedilen imza ile belgeyi imzalayanın sıfatının doğ
ruluğunu ve gereiktiğinde belgeye vazolunan mühür veya damganın uygunluğunu teyide 'matuf formaliteyi ifa
de eder. 

Madde 2 

1. İşbu sözleşme, herhangi bir ülkede görevlerini ifa etmekte olan Âkit Devletlerin diplomasi ve konso
losluk memurlarının ıresmî sıfatlarına dayanarak düzen1 jdıikleri, 

a) Diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde, 
b) Bu Sözleşmeye taraf olmayan bir Devletin toplukları üzerinde görev yapmakta olan bir başka Âkit 

Tarafın diplomasi ve konsolosluk memurlarına, 
İbraz edilecek resmî 'belgelere uygulanır. 

2. Bu Sözleşme aynı zamanda, önceki fıkrada be'rtilen belgelerden başka, diplomasi ve konsolosluk 
memurlarınca vazolunan, imza tasdikleri gibi resmî 'beyanlara da uygulanır. 

Madde 3 

Âkit Taraflardan herbiri, bu .Sözleşmenin kapsadığı belgeleri tasdikten muaf kıllar. 

Madde 4 

1. Âkit Tarafların herbiri, kendi mercilerinin bu Közleşmenin kaldırdığı ıtas'tük işlemlerini yürütmelerini 
Önleyici tedbirleri alacaktır, 

2. Bu Akit Taraflardan herbiri, gereiktiğinde, bu Sözleşme kapsamına giren belgelerin doğruluğunun teyi
dini sağlayacaktır. 'Söz konusu teyid işlemi mümkün olan en kısa zamanda tamamlanacak ve herhangi bir harç 
ya da masraf talep olunmayacaktır. 

'Madde 5 

iBu Sözleşme, Âkit Taraflar arasındaki andlaşma, sözleşme ve anlaşmaların, diplomasi ve konsolosluk 
memurlarının imzalarını, sıfatlarını ve gereiktiğinde 'belgenin taşıdığı mühür ve damgaların doğruluğunu tas
dike tabi tutan hükümlerini geçersiz kılar. 

Madde 6 

1. Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme onaylanacak veya kabul 
olunacaktır. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konssyi Genel Sökreterlliğine tevdi edilecektir. 

2. Sözleşme, üçüncü tasdik veya kabul belgesinin tevdii tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 
3. Daha sonra onaylayan veya kabul eden Devletler 'bakımından Sözleşme, ortay veya kabul belgesini 

tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 516) 
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Madde 7 

1. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Balkanlar Komitesi, Konseye üye otaıayan bir 
Devleti Sözleşmeye katılmaya davet edebilir. 

2. Bu yolla (katılma, tevdii tarihlinden üç ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma belgesinin Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterliğine tevdii suretiyle gerçekleşir. 

Madde 8 

. 1. Her Akit Taraf, imza veya onay, kabul ya da katılıma 'belgesini tevdi sırasında Sözleşmeyi uygulaya
cağı ülkesini veya ülkelerini 'belirtebilir. 

2. Her Âkit Taraf, imza veya onay, ka'bul ya da katılma belgesini tevdi sırasında veya daha sonra Av
rupa Konseyi Genel (Sekreterine yönelteceği bir bildiri ile, uluslararası ilişkilerinden sorumlu veya adına 
taahhütlerde bulunmaya yetklM olduğu diğer ülkelere bu Sözleşme hükümferİni teşmil edebilir. 

3< Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir 'bildiri, Sözleşmenin 9 uncu maddesinde belirtilen usu
le uygun olarak geri alınabilir. 

Madde 9 

1. Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2. Her Âkit Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir ihbarla Sözleşmeyi kendi bakı

mından feshedebilir. 
3. Fesih, ihbarın alındığı tarihten altı ay sonra 'hüküm ifade eder. 

Madde 10 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a) Her imzalamayı, . 
b) Her onay, kabul veya katılma 'belgesi tevdiini, 
c) Sözleşmenin her yürürlüğe girüş tarihini, 
d) 8 inci madde uyarınca aldığı her bildiriyi, 
e) 9 uncu madde uyarınca aldığı her bildiriyi ve feshin hüküm ifade edeceği tarihi, 
Konsey üyeleri i e Sözleşmeye katılmış 'bulunan Devletlere 'bildirecektir. 
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda 'imzaları bulunanlar, işbu Söz

leşmeyi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek 'bir nüsha halinde, her iki metin de aym derecede geçerli bu
lunmak üzere, Fransızca ve İngilizce oüarak 7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da düzenlenmiştir. Avrupa Kon
seyi Genel Sekreteri imza eden ve katılan Devletlerin her 'birine bu Sözleşmenin aslına uygun örneklerini ile
tecektir. 

I I « • » I • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 516) 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 523 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin Tabana Yaygın
laştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1 /817) 

r. c 
Başbakanlık 23.12.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-2059/06695 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.12.1986 tari
hinde kararlaştırılan «Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınai Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomi
yi Düzenlemede Alınacak Tedbirler tle 5422 Sayılı Kurumlar Yergisi Kanunu, 213 Sayılı Yergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bu Kanun ile sermaye piyasasının teşviki, sermayenin tabana yayılması ihracatın geliştirilmesi ve güç du
rumda bulunan anonim şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu hedefler doğrultusunda : 

1. Ülkemiz ödemeler dengesinde en önemli kalem olan ihracatın dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişti
rilmesi: Türk ihracatçılarının uluslararası ticarette paylarının artırılması girişimlerinde gerekli desteğin sağ
lanması: Türk mallarının rekabet gücünün artırılması ve bunların yanında bugüne kadar genellikle kendi 
imkânlarıyla uluslararası ihaleleri başarıyla tamamlayan Türk müteahhitlerine yeni im'kân ve güvenceler 
sağlayarak yeni bir atılım gücü verebilmek amacıyla uzunca bir süreden beri. ihtiyacı hissedilen finansör ve 
garantör kuruluş bu Kanunla faaliyete başlamış olacaktır. 

Belirtilen amacın süratle gerçekleştirilebilmesi için Devlet Yatırım Bankasında varolan bankacılık tecrübe 
ve birikimlerinden de yararlanılarak, adı geçen Banka yeniden organize edilecektir. 

Bankanın etkin ve aktif çalıştırılması amacıyla gerekli düzenlemeler Bakanlar Kurulunca yapılacaktır. 

2. İşletme organizasyonu zaafı veya finansman yetersizliği bulunan anonim şirketlerin, yeniden ekonomi
mize kazandırılmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan düzenlemede tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla 
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yeni bir sermaye ve yönetim kompozisyonu oluşturmalarına özen gösterilmiştir. Böylece, bankalar ile anonim 
şirketlerin aralarındaki borç ve alacak problemlerinin ekonomide muhtemel tıkanıklıkları önleyecek şekilde 
süratle çözülmesi öngörülmjüştür. 

Geçmişte finansmanını geniş ölçüde yabancı kaynaklara dayandırmış olan çoğu şirketler yükselen faiz had
leri ve artan özkaynak açıkları sonucu kâra geçememişler, otofinansman yaratamamışlar ve borç ödeme 
gücü kazanamamışlardır. Bu şirketler temettü dağıtamadıklarından, mevcut ortakların alakasını kaybetmişler, 
sermaye piyasasının gelişmesini olumsuz yönde etkilemişlerdir. Sonuçta büyük kuruluşlar Devlete ve banka
lara. olan borçlarını ödeyemez duruma düşmüşlerdir. Büyüyen bu borçlar ödenemez haldeyken, bankacılık 
sektörü yanında devlet hazinesinin de zarar göreceği muhakkaktır. Bu şirketlerin millî ekonomimiz üzerin
deki yükünü kaldırıp ekonomiye faydalı hale getirmek üzere hazırlanan bu Tasarıyla, ekonomik tıkanıkların 
giderilmesi ve bu kuruluşların yeni bir yönetimle ekonomiye kazandırılmaları amaçlanmıştır. 

Alternatif yatırım tutarları trilyonları aşan şirketlerin alacaklı bankalara olan borçlarının sermayeye dö
nüştürülmesi veya sermayeye dönüştürme ve borç ertelemenin birlikte yapılması yoluyla millî ekonomiye 
kazandırılmiaları ilâve istihdam ve gelir yaratacaktır. 

Ayrıca, Kanunda öngörülen şartlarla amme borçlan ve Sosyal Sigortalar Kurumunun alacakları da erte
lenebilecektir. Bu tasarıyla öngörülen tedbirler alınmadığı takdirde, Bankaların ve Devlet alacaklarının tahsili 
de mümkün görülmemektedir. 

3. Getirilen vergi teşvikleriyle aile şirketlerinin halka açılmaları cazip hale getirilmekte ve böylece ser
mayenin tabana yayılması teşvik edilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle Kanunun amacı açıklanmaktadır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İhracatın Teşviki 

Madde 2. — Bu maddeyle "Bakanlar Kuruluna, Devlet Yatınım Bankasını, mal ve hizmetlerin ithalat ve ih
racatı İle yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve dış yatırımların kredilendirilmesi, finansmanı, sigorta ve 
garanti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üze
re yeniden düzenleme 'hususunda görev verilmektedir. 

Madde 3. — Bu maddeyle, Balkanlar Kurulunun Devlet Yatırım Bankasını yeniden düzenlerken başvuracağı 
kaynakların neler olduğu açıklanmakta ve bu kaynaklardan tahsis edilecek 'imkânları belirleme ve kullanımını 
yönlendirme hususlarında 'Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

'Madde 4. — Bu Kanunun 2 noi maddesinde verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlar Kurulunca 
yeniden düzenlenecek olan 'Banka hakkında, bazı Kanunların veya 'belirli hükümlerinin uygulanmayacağı be
lirtilmektedir. öngörülen hükümle, söz konusu Bankanın yeniden düzenlenmesinin süratle yapılabilmesi ve 
fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yerine getirmesi amaçlanmıştır. 

ıtKttNO ©ÖLÜM 

Sermaye Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Güçlendirilmesi 
Madde 5. — Bu madde ile anonim şirketlerden alacağı olan bankaların, hu alacakları karşılığında bazı 

şartlarla bu şirketlere ortak olabilmeleri imkânı verilmiştir. Bugünkü hukukî mevzuat çerçevesinde kısa sü
rede sonuçlandırılamayan borç -. alacak ilişkilerinin bir an önce sonuçlandırılması ve kurumların yeni bir ser
maye ve yönetim organizasyonuna kavuşturularak ekonomik faaliyetlerinin kesintiye uğramaması hedeflen
miştir. 

Bu amaçla, finansman dar boğazında bulunan anonim şirketlerden alacağı olan banka veya (bankalar, Ha
zine ve Dış Ticret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye ve Gümrük Bakanından oluşan Kurala, ala
caklı oldukları anonim şirketin sermaye kompozisyonunun değişmesini sağlayacak bir teklif götürebilecek-
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lerdir. Bu teklifin öncelikle, anonim şirket sermayesinin bir kısmının alacaklı bankalara veya bu bankalarla 
birlikte üçüncü kişilere devrini bünyesine alması zorunlu tutulmuştur. Bankalar 'bu teklife, alacaklarının bir 
kısmının uzun vadeyle düşük faizle ertelenmesini veya kurulun uygun göreceği diğer herhangi bir rehabilitas
yon tedbirini dahil edebileceklerdir. 

Bankalar tarafından yukarıda belirtilen Kurula götürülecek teklifin, öncelikle borçlu anonim şirketin ge
nel kurulunda görüşmek suretiyle onaylanması ve bu durumun alacaklı bankalar ile sermayeye iştirak ede
cek üçüncü kişiler ve şirket arasında düzenlenecek bir protokola bağlanması şartı getirilmiştir. Böylece şirket 
ortaklarının genel arzusu dışına çılkıimaması sağlanmaktadır. 

Bu suretle Kurula sunulan teklifin kabul edilmesi halinde, teklif derhal uygulamaya konulacak ve kanun
la öngörülen teşvik tedbirlerinden yararlanılacaktır. 

Borçlu anonim şirketin alacaklı bankalara ve bunlarla birlikte yeni sermayeye iştirak edecek üçüncü ki
şilere vereceği yeni hisse senetlerinin karşılığı, banka alacağının tamamı veya ilgili 'kısmı ile sermayeye ko
nabilecek nakdî değerlerden oluşacaktır. Üçüncü kişiler, yeni sermaye kompozisyonuna yalnızca nakit koy
mak suretiyle katılabileceklerdir. Bankaların silinen alacak ötesinde yeni sermaye kompozisyonundan pay al
mak istemeleri halinde de nakit koymaları zorunlu tutulmuştur. Böylece borçlu anonim şirketin bankalara 
olan borcu silinirken, sermaye yapısının nakit değerlerle güçlenmesi amaçlanmıştır. 

Borçlu anonim şirketin silinen borcunun ve sermaye olarak konan nakdî deeğrlerin bir fon hesabında top
lanması ve fon hesabında toplanan bu meblağın, Kurul kararının alındığı takvim yılının sonuna kadar şirket 
sermayesine eklenmesi şarttır. Ancak anonim şirketin en geç bu dönemle ilgili kurumlar vergisi 'beyannamesi-. 
ni vergi dairesine verinceye kadar, sermaye artırım talebini Sanayi ve Ticaret Bakanlığına iletmesi, madde
nin aradığı şartın yerine getirilmesi açısından yeterli kabul edilecektir. Bu süreden sonra başvuruda bulu
nulsa dahi, fon hesabında toplanan meblağın maddenin aradığı şekilde sermayeye eklendiği kabul edilme
yecektir. 

Diğer taraftan, kurumların yeni bir sermaye ve yönetim organizasyonuna kavuşturulması amacıyla, şirket 
sermayesinin en az % 51'lik kısmının alacaklı bankalara ve bankalarla birlikte sermayeye katılacak üçüncü 
kişilere verilmesi zorunlu tutulmaktadır. Böylece, finansman dar boğazına giren anonim şirketlerde yöne
timin yeni grupların eline geçmesi ve ekonomik faaliyetlere daha etkin katılması amaçlanmaktadır. Bunun 
yanısıra, sermaye kompozisyonu değiştirilen anonim şirket hisse senetlerinin, en geç iki yıl içinde % 80'inin 
nama yazılı hale getirilmesi ve borsaya kote ettirilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu suretle, sermaye piyasasının 
geliştirilmesine katkıda bulunma amacı güdülmüştür, 

Maddede ayrıca, bankaların ve bankalarla birlikte borçlu şirketin sermaye kompozisyonuna dahil olan 
yeni ortakların anonim şirketlerden alacağı hisse senetlerinin bu banka veya kişilerce nasıl muhasebeleştirle-
ceği ve kâr - zarar hesaplarına nasıl intikal ettirileceği hususlarına açıklık getirilmektedir. 

öte yandan, bankaların anonim şirketlere ortak olmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması öngörülmdktedir. 

Madde 6. — Bu maddeyle, bankalar tarafından bu Kanun hükümleri gereğince hisse senedi alınan şirket
lerin amme borçlan ile Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının 6183 sayılı Kanun ile 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu çerçevesinde beş yılı aşmamak üzere tecil faizi karşılığında ertelenebilmes'ine imkân veri
lerek bu şirketlerin finansman açısından karşılaştıkları zorluklar kısmen giderilmektedir. Ayrıca Bakanlar Ku
rulu, yeni tecil edilen bu borçlar için Maliye ve Gümrülc Bakanlığı tarafından belirlenen cari tecil faizinin 
yarısına kadar yeni bir faiz oram tespitine ve bu yeni tecil faizini uygulatmaya da yetlkili kılınmıştır, öngörü
len maddeyle borçlu şirketlerin geçmiş yıllara ait amme borçlarını büyük bir finansman sıkıntısı çekmeden 
ve belli bir plan dahilinde ödemeleri amaçlanmıştır. 

(Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye ve Gümrük Bakanından oluşan ku
rul, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan şirket borçlarını Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatındaki prosedür çer
çevesinde erteleyebilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 523) 



_ 4 — 

Madde 7. — Bu maddeyle, 'bankaların 'bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca iktisap ettikleri iştirak payları 
ile bu Kanunun yürürlüğünden önce sahip oldukları iştirak paylarının halka arzı teşvik edilmektedir. Getirilen 
hükümle, 'bankaların hu Kanunun 5 inci maddesi gereğince İktisap ettikleri hisse senetlerini belli bir süre
de Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vererek elden çıkarmaları zorunlu tutulmaktadır. 

öte yandan, bu Kanunun yürürlüğünden önce bankaların sahip oldukları iştirak paylarının 'belli süre ve 
şartlarla halka arz etmelerinden elde edecekleri kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 
Ancak, hu istisnadan yararlanıla'bilmesi için bankalarca iştirak edilen sermaye şirketinin iştirak paylarının, 
1987 yılı sonuna kadar nama yazılı hale dönüştürülmesi ve borsaya kote edilerek 1998 yılı sonuna kadar hal
ka satılması zorunludur. Bunun yanısıra bankaların, menkul kıymet ticareti amacıyla ellerinde 'bulundurduk
ları iştirak paylarının satışının bu istisnadan yararlanmayacağı hususuna açıklık getirilmiştir. Getirilen bu 
hükümle, bankaların iktisap ettikleri iştirak paylarını 6 ay içinde elden çıkarmaları, o menkul kıymetin tica
rî amaçla elde tutulduğunu göstermeye yeterli kabul edilmiştir. 

Ayrıca, herhangi 'bir muvazaalı işleme yol açmamak *iç'in, bankaların ellerinde bulundurdukları veya bu Ka
nun gereğince edindikleri söz konusu iştirak paylarını, banka ile sermaye ve yönetim ilişkisi olmayan üçüncü 
şâhıslara «atmaları da zorunlu tutulmuştur. 

Madde 8. — Bu Kanunun 2 nci maddesindeki görevleri yerine getirmek üzere Devlet Yatırım Bankası
nın yeniden düzenlenmesi, 5 inci madde çerçevesinde anonim şirketlerin sermaye kompozisyonlarının yeni
den belirlenmesi ve 7 oi maddesine göre hisse senetlerinin halka arzı ve 'borsaya kote edilmesi ile ilgili olarak 
yapılan işlemlerin harçtan, düzenlenecek kâğıtların damga vergisinden istisna edilmesi bu maddeyle öngörül
müştür. Ayrıca, 'bankaların yulkarıda belirtilen maddelerin uygulanması dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam 

ile olursa olsun aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden de istisna edilecektir. 
Böylece, sermayenin tabana yayılması vergi yoluyla teşvik edilmektedir. 

Madde 9. —- Bu madde ile halkın hisse senedi, gelir ortaklığı senedi ve devlet iç 'borçlanma senetlerini edin
mesi ve bu suretle sermayenin tabana yayılması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere 332*0 sayılı 'Memurlar ve İşçi
ler İle Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, halen 
görevde bulunan memur ve işçilerin evlerinin bulunması halinde de bu kişilere konut edindirme yardımı 
yapılmaktadır. Eşlerden her ikisinin de yardıma müstehak olması halinde eşlerden her birine ayrı ayrı yardım 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır. Evi olan ücretliler ile eşlerden 'birine yapılacak bu yardı
mın, ücretlinin de isteği üzerine hisse senetleri, gelir ortaklığı senetleri ve Devlet iç 'borçlanma senetlerine 
yatırılması sağlanmakta, bu sayede dar gelirlilerin menkul kıymet edinerek gelirlerinin artırılması ve serma
yenin tabana yayılması imkânı getirilmektedir. 

Madde 10. — Bu maddeyle, kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesiyle elde edilen kaynaklardan Kamu 
Ortaklığı Fonuna ayrılan meblağlarla, ileri teknoloji getiren yatırımlara Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ida-
resi Başkanlığının ortak olabilmesi sağlanmaktadır. Bov'ece, ileri teknolojiye yönelik yatırımların yapılması do
layısıyla üretim ve istihdamın artırılması amaçlanmıştU"! 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sermaye -Piyasasının Geliştirilmesiyle ilgili Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 

Madde 11. — Toplu Konut ve Kamu idaresi Başkanlığı, tasarrufların teşviki, kamu yatırımlarının hızlandı
rılması ve konut sorununun çözümlenmesli amacıyla kurulmuş olup kâr amacı gütmemektedir. 'Bu nedenle bu 
kuruluşların vergilendirilmesi kuruluş amaçlarına uygun düşmeyeceğinden bu maddeyle anılan 'Başkanlık ile ida
re ettiği fonların kurumlar vergisinden muaf tutulması öngörülmektedir. 

öte yandan, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan «Menkul Kıymetler Tanzim Fonu» tah
vil piyasasını düzenlemek ve istikrarlı bir menkul kıymet oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Fon, menkul kıy
met alım satımını ticarî amaçlarla değil, menkul kıymet piyasasını tanzim amacıyla yapmaktadır. Kâr ama
cı gütmeyen bu kuruluşun portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının vergilendirilmemes'i yoluyla Fonun 
güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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Madde 12. — Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine öklenen 17 numaraılı bent hükmüyle, Devlet 

Tahvili, Hazine bonoları ve gelir ortaklığı senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar kurumlar ver
gisinden müstesna tutulmaktadır. Böylece Devlet tahvili ve Hazine 'bonoları «ile gelir ortaklığı senetlerinin 
ahırı satım konusu olması vergi yoluyla teşvik edilmektedir. 

Kanunun aynı maddesine eklenen 'bir fıkrayla da Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 ve 
17 numaralı bentleriyle 'kurumlar vergisinden istisna edilmiş 'bulunan kazançlar malî kâr - zarar hesabına in
tikal ettirilmeyeceğinden, bu kazançların Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesiyle ügilendiril-
meyeceği ve hâsılattan indirilmeyeceği hususuna açıklık getirilmektedir. 

Madde 13. — Bu madde ile kurumlar vergisi oranını belirleyen Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan bu düzenlemeye göre, bir anonim şirketin-halka açık anonim şirket sayılabilmesi için, aşağıda
ki şartların hepsinin bir arada bulunması gerekmektedir; 

a) Hisse senetlerinin en az % 80*i nama yazılı olmalıdır, 
b) 'Sermaye yapısı ortaklar pay defterinden tespit edilebilmelidir, 
c) ödenmiş sermayenin en az % 25'i, herbirinin sermayedeki payları % l'in altında olan 200'den fazla 

gerçek veya tüzelkişilere ait bulunmalıdır. 

Fıkra metninde yer alan «... ödenmiş sermayelerinin en az % 25%in, herbirinin sermayedeki payları 
'% l'in altında olan 200'den fazla gerçök veya tüzelkişilere ait 'bulunması...» ifadesiyle, halka açık anonim 
şirketlerde, anonim şirketin sermayesinin en az % 25'inin 200'den fazla gerçök ve tüzelkişi arasında dağılımı 
öngörülmekte; ancak, bu dağılımın kendi içinde büyük dengesizlikler yaratmaması için de, söz konusu 200'den 
fazla gerçök veya tüzelkişiden herbirinin sermayedeki paylarının, anonim şirketin, toplam sermayesinin % 
l'inin altında olması şartı getirilmektedir. 

Buna göre, hisselerinin en az '% 25'ini halka arz etmiş şirketlerin kurumlar vergisi oranı % 40'a indirile
cektir. (Sermayesinin halka açık kısmı en az '% 51'i geçen şirketlerin kurumlar vergisi oranı % 35'e; sermaye
sinin halka açık kısmı en az % 80 olan şirketlerin kurumlar vergisi oranı ise •% 30'a indirilecektir. 

'Bu suretle '% 46 olan kurumlar vergisi oranı kademdi olarak % 30'a kadar indirilebilecektir. 
Yapılan bu değişiklikle, sermayenin tabana yayılması amaçlanmakta ve bu yolla sermaye piyasasının ge

lişmesi teşvik edilmöktedir. 

Madde 14. — Bu madde ile tam mükellef kurumların aktiflerine dahil gayrimenkul veya iştirak hisselerini 
satarak, 'bu satıştan doğan kazançlarını sermayelerine eklemeleri şartıyla, bu kazançların kurumlar vergisinden 
tümüyle istisna edilmesi öngörülmüş ve istisnadan yararlanma süresi 1989 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

îlk olarak 2970 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa getirilen bu değişiklik, olumlu sonuçlar ver
miş ve işletmelerin bağlı değerlerinin nakte dönüşmesi yoluyla işletmelerin finansman sıkıntılarının giderilme
si büyük ölçüde sağlanmıştır. 

Öngörülen değişiklikle, halen yıllara göre azalan oranda devam ederek 1988 yılı- sonunda bitecök olan istis
na hükmü 1989 yılı sonuna kadar uzatılmaktadır. Süre uzatımıyla birlikte, yıllara göre azalan oran esası da 
kaldırılmaktadır. Böylece, tam mükellef kurumların aktiflerine dahil gayrimenkul veya iştirak hisselerinin 
31.12.1989 tarihine kadar satılması ve doğan kazancın sermayeye eklenmesi halinde, bu kazançların tümünün 
vergiden istisna edilmeleri sağlanmaktadır. 

Bir kurumun bu istisnadan yararlanabilmesi için önceki uygulamalarda olduğu gibi, gayrimenkul veya işti
rak hisselerinin nakit veya nakit sayılan (Devlet tahvili, Hazine 'bonosu gibi...) bir kıymet karşılığında satılmış 
olması gerekmektedir. 

Madde 15. — Kurumlar Vergisi Kanununa öklenen geçici 15 inci maddeyle bankaların vadesi geldiği halde 
ödenmemiş olan alacakları karşılığında 'borçlu anonim şirketlerin sermayelerinden pay almaları veya yeni ser
maye koymak suretiyle işletmeye taze para girmesi vergi yoluyla teşvik edilmektedir. Böylece. anonim şirketle-
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rin ekonomiye katkılarının devam etmesi öngörülmüştür. Ayrıca madde metninde yer alan şaftlarla muhtemel 
muvazaalı işlemlerin yapılmasının önlenmesi amaçlanmakta ve anonim şirket yönetimine yeni ortakların ha
kim olması sağlanmaktadır. 

Madde 16. — Bu madde ile 213 sayılı Vergi Usul (Kanununun 3094 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle de
ğişen geçici 11 inci maddesi geçici maddeler arasından çıkartılarak, değerlemelerle ilgili maddelerin sonuna 
mükerrer 298 inci madde olarak ilave edimiş ve bu maddenin 10 numaralı bendi yeniden düzenlenmişür. 

Yeniden değerleme katsayısının o yılda ortaya çıkan Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksindeki ortalama 
fiyat artışından 10 puan indirildikten sonra tespit edilmesi, yeniden değerlemenin 'bu miktar eksik yapılması
na, dolayısıyla gerçek durumu. yansıtmamasına neden olmakta idi. 

İşletmelerin yapacakları yeniden değerleme ile gerçek durumu görebilmeleri ve fiyat artış oranının ı% 
10'un altında olduğu yıllarda da yeniden değerlemenin yapılabilmesi amacıyla, fıkrada yer alan |% 10 (10 pu
an) indirimle ilgili hüküm fıkra metninden çıkartılmıştır. 

Madde 17. — Değişiklikle'Kamu İktisadî Teşebbüsü statüsünde olan bankalarla diğer bankaların genel mü
dür ve yardımcıları bakımından aynı esaslar getirilmektedir. 

Madde 18. — Bu Kanunun uygulamasına ilişkin olarak uygulamada çıkabilecek sorunların çözümü ama
cıyla ilgili usul ve esasları belirlemeye Kururun yetkili olduğu maddede açıklanmaktadır. 

Madde 19. — Bankalar ile anonim şirketler arasındaki borç - alacak ilişkisinin mevcut Kanunlar çerçe
vesinde çözülmesi çok uzun zaman almakta ve bu durum ekonomide tıkanıklıklar yaratmaktadır, öngörülen 
değişiklikle Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulan
mayacağı hükme bağlanmaktadır. Bu hususda özellikle, banka alacaklarının sermayeye dönüştürülmesi ve 
hisse senetlerinin nama yazılı hale getirilip, borsaya kote edilmesinde Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Pi
yasası Kanununun işlemin süratle yerine getirilmesine engel hükümlerinin dikkate alınmaması ve bu Kanu
nun amir hükümlerine göre işlem yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu Kanunun 17 nci maddesi gereğince, bu 
Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları tespit etmeye, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu Bakan ile Maliye ve Gümrük Bakanından oluşan Kurul yetkili olduğundan, gerekli surat bu Kurul'ca te
min edilebilecektir. 

Geçici Madde 1. — Bu maddeyle Kanunun 5, 6, 8 ve 15 inci maddelerinin 31.12.1989 tarihinde yürürlük
ten kalkacağı açıklanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun 13 üncü maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. Yeniden düzenlenmesi öngörülen söz konusu fıkranın (a) bendi 
hükmüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenecek vergi oranının, bu Kanunun 5 inci madde
sine göre sermayesine iştirak edilen anonim şirketlerin 1,1.1987 tarihinden itibaren elde edecekleri kurum ka
zançlarına da uygulanacağı bu maddeyle düzenlenmektedir. 

Ancak sözkonusu indirimli nispet, 5 yıl süreyle uygulanacaktır. 

Madde 20. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 21. — Yürütme maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 Plan ve Bütçe Komisyonu 30 . 1 . 1987 

Esas No. : 1/817 
Karar No. : 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanan ye Bakanlar Kurulunca 23.12.1986 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «Sermaye Piyasa
sının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 14, 22 ve 28 Ocak 1987 tarihlerinde yaptığı 
86, 87 ve 88 inci birleşimlerinde ilgili Hükümet Temsilcilerinin de iştüraki ile görüşülüp incelendi. 

Bilindiği gibi, ekonomik hayatta yer alan bazı şirketler geçmişte finansmanlarım geniş ölçüde yabancı, kay
naklara dayandırmışlar ve zaman içerisinde yükselen faiz hadleri yanında özkaynaklarını da artıramamaları ne
ticesinde kâra geçmedikleri gibi ötofinansman da yaratamamışlardır. Bunun neticesi olarak kendi ortakları 
arasında bile itibar göremeyen sözkonusu bu şirketler, sermaye piyasasını olumsuz yönde etkilemişler ve so
nuçta Devlete ve bankalara olan borçlarım da ödeyemez hale gelmişlerdir. Tabii bu durumdan bankacılık 
sektörü yanında, Devlet hazinesinin de zarar görmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Ayrıca; ülkemizin ödemeler dengesinde büyük bir yer işgal eden ihracat konusuna gelince; halen kendi 
imkânları ile dış pazarlarda Türk mallarını satan ve kazandıkları uluslararası ihaleleri başarı ile tamamla
yan Türk iş adamlarına yeni imkân ve güvenceler sağlayarak yeni bir atılım gücü vermek amacıyla, yabancı 
ülkelerde mevcut olan örnekleri gilbi, Devlet desteğinde sağlam, güvenilir bir finansör ve garantör kuruluşa 
da ihtiyaç duyulmaktaydı. 

Tasarı ile, işte bu ihtiyaçlara cevap vermek, sermaye piyasasının geliştirilmesi yanında sermayenin geniş ta
bana yayılmasını sağlamak ve güç durumda bulunan şirketleri, sermaye yapılarım kuvvetlendirmek suretiyle 
yeniden ekonomimize kazandırmaya yönelik tedbirlerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda tasarının sosyal ağırlıklı olduğu, sermaye piyasasının sağlıklı bir yapıya kavuşturulma
sı ve ileride kendi kendine işleyen bir müessese haline gelmesi için gerekli düzenlemeleri öngördüğü, zor duru
ma düşen şirketlerin yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasında büyük yarar olduğu ve dolayısıyla mev
cut işçilerin açıkta kalmasını önleyerek az da olsa istihdam sorununun hallinde yardımcı olacağı, müteşebbis 
Türk iş adamlarının dış pazarlardaki girişimlerinin desteklenmesi amacıyla bir Davlet bankasının görevlendi
rilmesi kararının yerinde olduğu zira böylelikle ülkemizin ödemeler dengesinde önemli bir yer işgal eden ihra
catımızın olumlu yönde etkileneceği görüşleri yanında tasarının kanunlaşması halinde bankaların ana görev
leri dışında sanayicilik görevini de üstlenmesinin bankaların yükünün artmasına ve üerMe zor duruma düş
melerine yol açabileceği, görevlendirilen Devlet Yatırım Bankasının ana sermayesinin bir kısmının bütçeden 
karşılanmasına rağmen Sayıştay denetimine tabi olmamasının malhsurlu olacağı ve tasarınm bir yetki kanunu 
niteliğinde olduğu bu nedenle Anayasamızın 91 inci maddesine aykırı olduğu gibi görüşlerde ileri sürülmüştür. 

Hükümet temsilcisi ise; hileli iflasların sözkonusu olamıyacağını aksine iflas etmek durumunda olan şir
ketlerin yeniden ekonomiye kazandırılacağı, bankaların batık durumdaki kredilerinin geri dönmesine yardımcı 
olacağını, devletin vergi ve prim alacağının gecikerek de olsa tahsil etme imkânının olacağını, Devlet Yatırım 
Bankasının denetlenmesinin Yüksek Denetleme Kurulunca yapılacağını bu nedenle denetimsizliğin sözkonu
su olamayacağım ayrıca, tasarının bir maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin Anayasamızın 91 inci 
maddesi kapsamına girmediği inancında olduklarım, zira birçok kanunda kaynakların yönlendirilmesinin Ba
kanlar Kurulu kararına bırakıldığı şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. 
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Yapılan bu görüşmelerden sonra tasarının Anayasanın 91 inci maddesine aykırı olduğu ve önce «Anayasa 
Komisyonu»nda görüşülmesi gerektiği şeklinde verilen önerge oylanarak reddedilmiştir. Daha sonra tasarı ve 
gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiş, 

Yetiki maddesi niteliğinde olması nedeniyle 2 nci maddenin de Anayasaya aykırı olduğu ve öncelikle 
Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin önergenin oylanarak reddedilmesinden sonra 2 nci madde Ano
nim Şirket haline getirilen Devlet Yatırım Bankasının üstlendiği görevler ve kuruluş şekline açıklık getire
cek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

3 üncü madde de «.. fonlar.» ibaresinden sonra yer alan «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası» iba
resi, anılan Bankanın kuruluş Kanununun, yeni kurulacak bankaya reeskont, tahvil üzerine avans ve diğer 
yollardan gerekli kaynakları aktarmaya elverişli bulunduğu gerekçesiyle madde metninden çıkartılmış, bu 
madde ile Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin Anayasaya aykırı düşeceği şeklindeki önerge ise reddedilmiş, 

4 üncü madde, aynen kabul edilmiş, 
5 inci madde ileride karşılaşılabilecek olayların daha geniş bir görüş açısıyla kavranabilmesini sağlayacak 

yeni hükümlere ve alacaklı bankaların Anonim Şirketlerin sermayelerine iştiraklerini teşvik edid tedbirlere 
yer verecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

6 nci maddenin başlığı madde metnine uygun şekle getirilmek ve yanlış anlamalara sebebiyet vermemesi 
amacıyla «Vergi ve Prim Borçlarının Ertelenmesi» şeklinde değiştirilmiş, 

7 nci maddenin «b» bendinde «.. banka ile..» ibaresinden sonra, yer alan «doğrudan veya dolaylı yüzde 
birden fazla» ibaresi eklenmiş ayrıca kanunun uygulanması dolayısıyla kote edilecek hisse senetlerini çıka
racak anonim şirketlerde kârlılık şartının aranmayacağı hükmünü içeren yeni bir «c» bendi eklenmiş. 

8 inci madde kazancın tamamının süresinde ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde tahsil edil
mesi gereken vergi ve harçların, satıcıdan tahsil edilmesi, ancak bu tahsilatın ödenmiş sermayeye isabet eden 
vergi ve harçlar indirildikten sonra hesaplanması esası ile borçlu anonim şirket. sermayesine, alacaklarını sil
mek suretiyle iştirak eden bankaların, tahakkuk etmemiş faiz alacaklarını da sermayeye dönüştürmelerine im
kân sağlanmış ve bu faizlerin kurumlar vergisi ile gelir vergisi tevkifatı dışında bırakılması bjısusü yeniden 
düzenlenmiş, 

9. 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler aynen kabul edilmiş, 
14 üncü maddesi tam mükellef kurumların aktiflerine dahil gayrimenkul veya iştirak hisselerini satarak, bu 

satışlardan doğan kazançlarını sermayelerine eklemeleri şartıyla, bu kazançların 1989 yılı sonuna kadar Ku
rumlar Vergisinden tümüyle istisna edilmesini öngörecek şekilde yeniden düzenlenmiş. 

15, 16 ve 17 nci maddeler aynen kabul edilmiş, 

Tasarıya 3182 Sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 6 nci fıkrasını değiştiren yeni bir madde eklenmesi şek
lindeki önerge 17 nci madde ile yakın ilgisi görülerek tasarıya 18 inci madde olarak eklenmiş, 

18 inci madde 19, 19 uncu madde de 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiş, 
Geçici 1 inci madde, 5 inci maddede yapılan değişiklikle paralellik arz edecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

Geçici 2 nci madde, 5 inci maddeye göre sermayesine iştirak edilen Anonim Şirketlerin, iştirakin gerçek
leştiği yıl başından 31.12.1991 tarihine kadar elde edecekleri kurum kazançlarının düşük oranda vergilendiril
mesi konusuna açıklık getirecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

20 nci madde 21 inci madde olarak ve 8 inci maddeye ilave edilen fıkra ile paralellik arz edecek şekilde 
yeniden düzenlenmiş, 
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Tasarının yürütmeye ilişkin 21 inci maddesi ise 22 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Hazım Kut ay 
Ankara 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. 'Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

(İmzada bulunamadı) 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

(Muhalifim) 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

(İmzada bulunamadı) 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. A kgün {A Ibayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

İlhan Aşkın 
Burca 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

(İmzada bulunamadı) 

İlhan Araş 
Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Tülay Öney 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

(10 uncu madde dışında tümüne 
muhalifim) 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Arif Toprak 
Niğde 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

İsa Vardal 
Zonguldak 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

(İmzada bulunamadı) 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

(İmzada bulunamadı) 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

Reşit Ülker 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

(Karşıyım) 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

(Muhalefet Şerhim eklidir) 
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KARŞI OY YAZISI 

Tasarıya aşağıdaki sebeplerden dolayı karşıyız: 
1. Tasarı, kanun tekniği ve sistematiğine aykırı olarak hazırlanmıştır. Birçok konunun tek bir kanunla 

hallediilmeye çalışılması büyük sakıncalar doğurur. 
2. Devlet Yatırım Bankasının bir ihracat bankası olarak Anonim Şirket şeklinde yeniden düzenlenmesi 

yetkisinin hükümete verilmesinde sakıncalar mevcuttur. 
3. Finansman darboğazındaki şirketlerin bankalara hisse devretmek suretiyle kurtarılması bankaları güç 

duruma düşürebilir. 

4. Kurtarma konusunda yeUfci verilen kurula büyük yetkiler verilmektedir. Buna karşılık yetkilerin han
gi objektif kıstaslarla kullanılacağı belirlenmemektedir. Bu, büyük ölçüde keyfiliğe yol açabilir. 

5. Vergi indirimleri konusunda tanınan yetkiler hakkın suiistimaline yol açacak nitelikte ve büyüklük
tedir. 

Fehmi Memişoğlu Sümer Oral 
Rize Manisa 

Prof. Dr. C. Tayyar Sadıklar Murat Sökmenoğlu 
Çanakkale Hatay 

MUHALEFET ŞERHÎ 

Bu kanun ile Bakanlar Kuruluna, Kanun Maddelerini ortadan kaldıran, kanun gücünde kararlar alma 
yetkisi verdiğinden, Devlet Yatırım Bankası personelinin özlük hakları ile aynı durumda olan Kamu persone
linin özlük haklarında ayrıcalık yaratılacağından eşitlik ilkesine aykırı olduğundan, yanlış politikaların getirdiği 
yükler, dolaylı yoldan halkın sırtına ve kamu kurumlarına yüklendiğinden, devlete olan vecibelerini zamanında 
yerine getirmiş olan dşverenılerin de her zaman olduğu gibi cezalandırılmakta olacağından, bankaların asıl 
amaçlarından uzaklaştıracağından ve diğer nedenlerle bu kanunun tümüne karşıyız. 

İsa Vardal Arif Toprak 
Zonguldak Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİF (ETTİĞİ METİN 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alına
cak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Ban

kalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, sermayenin tabana yaygınlaştırılması, sermaye piyasasının geliştiril
mesi, ihracatın teşviki ve anonim şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesidir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İhracatın Teşviki 

Organizasyon 

MADDE 2 — Bakanlar Kurulu Devlet Yatırım Bankasını, mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile yurt 
dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve dış yatırımların krediîendirilmesi, finansmanı, sigorta ve garanti edilmesi 
konularında özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden dü
zenler. 

Kaynaklar 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, Banka'ya 2 nci maddedeki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, bütçe, 
fonlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalar ve diğer kaynaklardan tahsis edilecek imkânları be
lirlemeye ve bunların kullanımını yönlendirmeye yetkilidir. 

Mevzuat 

MADDE 4. — Banka hakkında, 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri, 3182 sayılı Bankalar Kanununun Kalkınma ve Yatırım Bankalarıyla ilgili olanlar dı
şındaki hükümleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
hükümleri, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri ite kuruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
anonim şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Banka personeline uygulanacak özlük haklarına 
ilişkin esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Banka Sayıştay denetimine tabi değildir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sermaye Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Güçlendirilmesi 

Sermayeye iştirak 

MADDE 5. — Finansman- darboğazında bulunan anonim şirketlerden alacağı olan banka veya banka
lar bu alacakları ile ilgili olarak bu maddede belirtilen kurula teklif götürebilirler. 

Kurul'a götürülen teklifin, öncelikle anonim, şirket sermayesinin bir kısmının bankalara ve gereğinde ban
kalarla birlikte üçüncü kişilere devrini bünyesine alması şarttır. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınai Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alına
cak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Say ıh Ban

kalar Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İhracatın Teşviki 

Organizasyon 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulu Devlet Yatırım Bankasını, mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile 
yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilendi-
rilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel hukuk hüzümlerine tabi bir 
anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden düzenler. 

Devlet Yatırım Bankasının tüzelkişiliğinin devam etmesi suretiyle anonim şirket nevine dönüştürülmesi 
ile ilgili esaslar, intikal hükümleri, bankanın ilgili olduğu bakanlığın tespiti, bankanın unvanı, maksat ve iş
tigal konuları, sermaye yapısı, idare ve temsili, organlarının teşkili, atama ve seçilme usulleri, görev ve yet
kileri, denetlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenir. 

Balkanlar Kurulu Kararı göz önünde tutularak hazırlanacak Banka esas mukavelesi Türk Ticaret Kanu
nunun anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanmaksızın Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. 
Banka esas mukavelesindeki değişiklikler de aynı usule tabidir, 

Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

Kaynaklar 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, Bankaya 2 nci maddedeki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, bütçe, 
fonlar, bankalar ve diğer kaynaklardan tahsis edilecek imkanları belirlemeye ve bunların kullanımını yönlen
dirmeye yetkilidir. 

Mevzuat . 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sermaye Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Güçlendirilmesi 

Sermayeye iştirak 

MADDE 5. — Finansman güçlüğü içinde bulunan anonim şirketlerden alacaklı olan bankaların bu şir
ketlerin sermayelerine iştiraki, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir. 
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(Hükümetim Tökliif Ettiği Metin) 

Bu teklif aynı zamanda, banka alacaklarının bir kısmının uzun vade ve düşük faizle ertelenmesini veya 
Kurulun onaylayabileceği diğer herhangi bir dar boğaz açma tedbirini de ihtiva edebilir. 

Teklifin Kurula sunulmadan önce, borçlu anonim şirket genel kurulunca onaylanması ve alacaklı ban
kalar, sermayeye iştirak edecek üçüncü kişiler ve bu şirket arasında düzenlenecek bir Protokol'a bağlan
ması şarttır. Bu husüsdaki şirket genel kurul kararı aleyhine (mevzuata aykırı usule ait işlemler dışında) 
iptal davası açılamaz. 

Kurul, kendisine sunulan teklifi inceledikten sonra, teklifin uygun olduğu kanaatine varırsa, uygulanma
sına karar verir. Kabul edilen teklif, derhal uygulamaya konur ve bu Kanunda öngörülen teşvik tedbirlerin
den yararlanır. 

Borçlu anonim şirket alacaklı bankalara ve bunlarla birlikte sermayeye iştirak edecek üçüncü kişilere ve
receği yeni hisse senetlerinin karşılığı, silinen banka alacağının tamamı veya ilgili kısmı ile sermayeye ko
nulabilecek nakdî değerlerden oluşur. 

'Borçlu anonim şirketin silinen 'borcunun ve sermaye olarak konan nakdî değerlerin bir fon hesabında 
toplanması ve bu meblağın Kurul kararının alındığı takvim yılı sonuna kadar şirket sermayesine eklenmesi 
şarttır. Yeniden oluşacak sermaye kompozisyonunda, bankalara ve paylaşıma katılacak Üçüncü kişilere, 
anonim şirketin sermayesinden en az % 51 pay verilmesi gerekir. Şirketin hisse senetlerinin iki yıl içinde en 
az % 80'in)in nama yazılı hale getirilmesi ve borsaya ikote ettirilmesi zorunludur. 

Bankaların anoriim şirketlerden aldığı hisse senetleri bankaca, Vergi Usul Kanununun 279 uncu madde
sinde belirtilen alış bedel'i ile mühasebeleştirilir. Kâr - zararın hesabında esas alınacak alış bedeli, bankanın 
anoriim şirketten olan alacaklarından (ana para + faiz), hisse senedi alımına tahsis edilen meblağın topla
mını ve sermaye olarak konan nakdî değerleri ifade eder. Aynı şekilde, bankalarla birlikte borçlu şirketin 
sermaye kompozisyonuna dahil olan yeni ortakların alacağı hisse senetleri de alış bedeli ile mühasebeleş
tirilir ve alış bedeli sermaye olarak konan nakdî değerlerin toplamını ifade eder. 

Kurul, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye ve Gümrük Bakanından olu
şur ve kararları Başlbakan'ın onayı ile tekemmül eder. 

Bu madde yönünden 31'82 sayılı Bankalar Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygu
lanmaz. 
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a) Anonim şirkete teklif 
Finansman güçlüğü içinde bulunan anonim şirketlerden alacaklı olan bankalar, bu madde hükümleri 

çerçevesinde alacaklarının sermayeye dönüştürülmesi ve gereğinde kendileri ile beraiber üçüncü kişilerin anonim 
şirkete nakdî sermaye koyması için şirkete teklifte bulunabilirler. Teklifte, bankanın veya bankaların han-

. gi alacaklarının sermayeye dönüştürülmesinin istendiğinin açıkça gösterilmesi zorunludur. Teklifte, sermaye
ye dönüştürülmesi istenmeyen alacakların, belirlenecek uzun vade ve düşük faizle ertelenmesine veya finans
man güçlüğünü giderecek diğer tedbirlere de yer verilebilir. Teklifte bulunan banka veya bankaların ser
mayeye dönüştürülmesini istedikleri alacakları, şirketteki tahakkuk etmiş banka alacaklarının yüzde ellisini 
aştığı takdirde, alacaklı diğer bankalar da teklife aynı şartlarla katılabilirler. Teklife katılmayan bankaların 
alaca'kları, alacakların sermayeye dönüşümü nedeniyle banka veya bankalara verilecek hisse senetleri 7 nci 
maddeye göre satılıncaya kadar, faizsiz ertelenir. Ancak, erteleme süresi 5 yılı geçtiği takdirde ertelenen bu 
alacaklar için, erteleme yılını takip eden beşinci yılın sonundan başlamak üzere T. C. Merkez Bankasınca 
kısa vadeli kredilerde uygulanan genel reeskont oranının dörtte biri kadar faiz uygulanır. 

b) Bankalarla düzenlenecek protokol 
Banka veya bankaların teklifi üzerine, borçlu anonim şirket, bankalarla görüşmeye geçebilir. Bu görüşme 

sonucunda taraflar arasında bir Protokol düzenlenmesi ve bu Protokolda bankalara ve gereğinde onlarla bir
likte nakdî sermaye koyan üçüncü kişilere, sermaye artırımı sonucu yeniden oluşacak şirket sermayesinin ne 
kadarının verileceğinin kaydedilmesi zorunludur. Ancak, bu Protokolda bankaya, sermayeye dönüştürülen 
banka alacaklarının mukayyet değerine eşit tutarda hisse senedi verileceğinin kaydı zorunlu değildir. Ta
raflar, sermaye artırımı sonucunda ortaya çıkacak yeni şirket sermayesinin nasıl paylaşılacağında serbestçe 
anlaşırlar. 

c) Anonim şirket genel kurul kararı 
Teklif üzerine toplaman şiidcet genel kurulunda, Protokol hükümlerinin ve Protokola uygun olarak ser

maye artırımını öngören esas mukavele değişikliğinin kabulüne karar verilmesi halinde, bu karar şirket için 
bağlayıcıdır. Bu hususda şirket genel kurul kararı aleyhine toplantı ve karar nisabı gibi usulî işlemler hariç 
iptal davası açılamaz. 

d) Teklifin kurula sunulması 
Şirket genel kurulu kararından itibaren bir ay içinde teklifte bulunan banka veya bankalar, Hazine ve 

Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye ve Gümrük Bakanından oluşan kurula teklifi su
nabilir. 

e) Kâr garantisi temini 
Alacaktan dönüşmüş sermayeye ve üçüncü kişilerin koyduğu nakdî sermayeye şirket tarafından kâr ga

rantisi verilmesi hususu da Protokola konulmak suretiyle kurula teklif edilebilir. Bu kâr garantisi, beş yıl 
süre ile verilebilir ve her yıl bilanço tarihindeki T. C. Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilerde uygulanan 
genel reeskont oranının yarısına kadar olabilir. Kurulun teklifi onaylaması halinde, şirkete karşı kâr garanti
sinden doğan bu alacaklar, şirket kâr etmeye başladıktan sonra ve tüm ortaklara kâr dağıtılmadan önce öde
nir. 

f) Kurul onayı 
Kurul, kendisine sunulan teklifi inceledikten sonra, getirilen tekliflerin anonim şirketin sermaye yapısının 

güçlenmesine yardımcı olacağı kanaatine varırsa, uygulanmasına karar verir. Kurulun kararları Başbakanın 
onyı ile tekemmül eder. Kurulun teklifi uygun görmemesi halinde şirket genel kurulunun kararı geçerliliğini 
kaybeder. 

g) Esas mukavele değişikliğinin Ticaret Siciline tescili 
Kurul kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde şirket veya başvuruda bulunan bankalardan herhangi 

biri sermaye artırımı ile ilgili esas mukavele değişikliğini Ticaret Siciline tescil ettirir. 
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h) Şirket kayıtlarında bulunmayan borçlar 
Protokolün imzalandığı tarihte şirketin muhasebe kayıtlarında bulunmayan borç ilişkilerinden, şirket adı

na imza atanlar şahsen sorumludur. Bu borçlar için şirkete başvurulamaz. Ancak, şirket muhasebe kayıtların
da yer alan borca, daha sonra şirket kayıtlarında faiz yürütülmemiş olması, bu madde hükümlerinden ala
caklarını sermayeye dönüştürmek suretiyle yararlanan (bankalar hariç, diğer alacaklıların şirkete başvurma 
hakkını ortadan kaldırmaz. 

i) Nakdî sermaye artışı 
Kurul tarafından onaylanan teklif de, şirket sermayesinin nakden artırılması da yer aldığı takdirde, nakit 

karşılığın tamamının T. C. Merkez Bankası nezdinde bir hesaba bloke edilmesini müteakip tescil için Tica
ret siciline başvurulabilir. 

j) Yeni hisse senetlerinin karşılığı 
Borçlu anonim şirketin alacaklı bankalara ve bunlarla birlikte sermayeye iştirak edecek üçüncü kişilere 

vereceği yeni hisse senetlerinin karşılığı, silinen banka alacağının tamamı veya ilgili kısmı ile sermayeye ko
nabilecek nakdî değerlerden oluşur. 

k) Yeni sermaye kompozisyonu 
Sermaye artırımı. sonucu yeniden oluşacak şirket sermayesinin en az % 51'inin banka veya bankalara 

ve sermaye artırımına nakit koymak suretiyle iştirak eden üçüncü kişilere ait olması, şirket hisse senetleri
nin iki yıl içinde en az % 80'inin nama yazılı hale getirilmesi ve borsaya kote edilmesi zorunludur. 

1) Hisse senetlerinin muhasebeleştirilmesi 
Bankaların anonim şirketlerden aldığı hisse senetleri bankalarca, Vergi Usul Kanununun 279 uncu mad

desinde belirtilen alış ^bedeli ile muhasebeleştirilir. Kâr-zararın hesabında esas alınacak alış bedeli, bankanın 
anonim şirketten olan alacaklarından, hisse senedi alımına tahsis edilen meblağın toplamını ve sermaye ola
rak konan nakdî değerleri ifade eder. Aynı şekilde, bankalarla birlikte borçlu şirketin sermaye kompozis
yonuna dahil olan yeni ortakların alacağı hisse senetleri de alış bedeli ile muhasebeleştirilir ve alış bedeli 
sermaye olarak konan nakdî değerlerin toplamını ifade eder. 

m) Tasfiye halinde hisse senetlerinin durumu 
Şirketin tasfiyesi halinde, bankaların alacaktan dönüşmüş sermaye hisseleri ile bu madde uyarınca nakdî 

sermaye koyan üçüncü kişilerin sermaye hisseleri, diğer hisselere göre öncelikle ödenir. Şu kadar ki, devredi
len hisseler için bu hüküm uygulanmaz. 

n) Banka alacaklarına ilişkin teminat 

Sermayeye dönüştürülen alacakların teminatlı olmaları halinde, şirketin mülkiyetinde bulunmayan mallar 
üzerindeki teminatlar, hisse senetleri devredilinceye kadar, alacafcdan dönüşmüş sermaye için de aynen devam 
eder. Bu teminatlardan yalnızca, 1992 yılından sonra şirketin tasfiyesi halinde, tasfiye bakiyesinden tahsil 
edilemeyen miktar için yararlanılabilir. Bu teminatlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanunda yer alan herhangi bir teminat ile değiştirilebilir. Teminata konu meblağın, teminat ve
renlerce T. C. Merkez Bankasına, hisse senetlerinin devrine kadar bloke edilmesi halinde, alacaklı banka veya 
bankalar teminatı çözerler. T. C. Merkez Bankası bloke edilen meblağı herhangi bir Devlet bankasına en 
yüksek faizi temin edecek şekilde yatırır. Elde edilen faizler de aynı şekilde değerlendirilir. Teminat sahip
lerince bloke edilen meblağın yalnızca ana para kısmı, aynı şartlarla, tasfiye bakiyesinden tahsil edilemeyen 
miktar için kulanılabilir. Şirketin tasfiye edilmesi halinde tasfiyeden artan kısım derhal, tasfiyeye gidilme
mesi durumunda ise 1998 yılı sonunda ana para ile faizlerin toplamı, teminatı verene iade olunur. 

o) Bankalar Kanununun uygulanmayacak hükümleri 
Bankaların bu madde hükümleri çerçevesinde şirketlerin sermayelerine katılmaları halinde, Bankalar Ka

nununun 39 uncu maddesi ile 47 nci maddesinin 1 inci fıkrası uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 523) 



— 18 — 
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Vergi ertelemesi 

MADDE 6. — Bankalar tarafından, borçlarına karşılık bu Kanun hükümleri gereğince hisse senedi alınan 
şirketlerin; amme borçlarını 6183 sayılı Kanun çerçevesinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarını 
ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde 'beş yılı geçmemek üzere Kurul tecil etmeye yetkili
dir. 

Bakanlar Kurulu, bu şekilde yapılacak teciller için uygulanacak olan tecil faizini, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından tespit edilen cari tecil faizinin yansına kadar indirmeye yetkilidir. 

Hisse senetlerinin halka arzı 

MADDE 7. — Bankaların iştirak paylarının halka arzında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. 
a) 'Bankaların, bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca iktisap ettikleri iştirak paylarının, iştirak edilen 

sermaye şirketinin sermayesinin % 15 ini aşması halinde, aşan paylar 1992 yılından itibaren 7 yıl içinde Ser
maye Piyasası Kuruluna bilgi verilerek banka ile sermaye ve yönetim ilişkisi olmayan üçüncü kişilere satılır. 
Satılmayan veya satılamayan hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği esaslara göre satılır 
ve satış 'bedelinin belirlenecek nispeti ilgili bankaya Veya bankalara devredilir. Bu faaliyetler dolayısıyla 
doğan kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır, (Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifata 
tabi tutulmaz. . 

Bankalar, bu Kanunun yürürlüğünden itibaren de h'isse senetlerini yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın 
bu madde çerçevesinde «atabilirler. 

b) Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iktisap ettikleri iştirak paylarının, 1998 yılı so
nuna kadar halka arz edilerek, banka ile sermaye ve yönetim ilişkisi olmayan üçüncü kişilere satılması ha
linde, bu satıştan doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilir ve Gelir Vergisi Kanununa göre tevki
fata tabi tutulmaz. İstisnadan yararlanılabilmesi için, bu iştirak paylarının 1987 yılı sonuna kadar nama 
yazılı hale getirilmesi ve borsaya kote ettirilmesi şafttır. Şu kadar ki, bankacılık faaliyeti yanısıra menkul 
kıymet ticareti ile de uğraşan bankaların, bu amaçla ellerinde bulundurdüklan değerlerin satışından elde 
ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. Bankaların iktisap, ettikleri iştirak paylarının 6 ay içinde elden 
çıkarılması, bu değerlerin menkul kıymet ticareti amacıyla elde tutulduğunu göstermeye yeterlidir. 

Vergi istisnası 

MADDE 8. — Bu Kanunun 2, 5 ve 7 nci maddelerinin uygulaması ile ilgili olarak, yapılacak işlemler 
harçtan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, bankaların bu Kanunun uygulanması dolayısıyla kendi 
leblerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaJben aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden müstesnadır, 
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Vergi ve prim borçlarının ertelenmesi 

MADDE 6, — (Bankalar tarafından, borçlarına karşılık bu Kanun hükümleri gereğince hisse senedi alı
nan şirketlerin; amme borçlarını 6183 sayılı Kanun çerçevesinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarını 
ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde beş yık geçmemek üzere kurul tecil etmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, bu şekilde yapılacak teciller için uygulanacak olan tecil faizini, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından 'tespit edilen cari tescil faizinin yarısına kadar indirmeye yetkilidir. 

Hisse senetlerinin halka arzı 

MADDE 7. — Bankaların iştirak paylarının halka arzında aşağıdaki esaslara (göre işlem yapılır. 
a) iBakanların, bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca iktisap ettikleri iştirak paylarının, iştirak edilen 

sermaye şirketinin sermayesinin % 1'5'ini aşması halinde, aşan paylar 1992 yılından itibaren 7 yıl içinde 
Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi, verilerek banka ile sermaye ve yönetim ilişkisi olmayan üçüncü kişilere 
satılır. Satılmayan veya satılamayan hisse senetleri, Sermaye (Piyasası Kurulunun tespit ettiği esaslara göre sa
tılır ve satış bedelinin belirlenecek nispeti ilgili bankaya veya bankalara devredilir. Bu faaliyetler dolayı
sıyla doğan kazançlar Kurumlar Vergisiinden müstesnadır. Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununa göre tevki-
fata tabi tutulmaz. 

Bankalar, bu Kanunun yürürlüğünden itibaren de hisse senetlerini yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın 
'bu madde çerçevesinde satabilirler. 

b) 'Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iktisap ettikleri iştirak paylarının, 1998 yılı so
nuna kadar halka arz edilerek, banka ile doğrudan veya dolaylı yüzde birden fazla sermaye ve yönetim 
ilişkisi olmayan üçüncü kişilere satılması halinde, bu satıştan doğan kazançlar Kurumlar Vergisinden istisna 
edilir ve Gelir Vergisi Kanununa göre tevkif ata tabi tutulmaz. İstisnadan yararlanılabilmesi için, bu iştirak 
paylarının 1987 yılı sonuna kadar nama yazılı hale getirilmesi ve borsaya kote ettirilmesi şarttır. Şu kadar 
ki, bankacılık faaliyeti yanısıra' menkul kıymet. ticareti üe de uğraşan bankaların, bu amaçla ellerinde bulun
durdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. Bankaların iktisap ettik
leri iştirak paylarının 6 ay içinde elden çıkarılması, bu değerlerin menkul kıymet ticareti amacıyla elde ıtutul-
diuğunu göstermeye yeterlidir. 

c) Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla borsaya kote edilecek hisse senetleri (için hisse senetlerinin çıka
ran anonim şirketin kârlılığı aranmaz. Ayrıca, hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hale dönüştü
rülmesi ve bu senetlerin devri için, anonim şirket organlarının kararı gerekli değildir. Bu hususların şir
ket pay defterine kaydı yeterlidir. Kurul, hisse senetlerinin nama yazılı hale dönüşümü ve devriyle ilgili 
diğer usul ve esasları belirleyebilir. 

Vergi istisnası 

MADDE 8. —'Bu Kanunun 2, 5, 7 ve 14 üncü maddelerinin uygulaması ile ilgili olarak, yapdacak işlem
ler harçtan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, bankaların bu Kanunun uygulanması dolayısıyla ken
di lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya lıesaben aldıkları paralar, banka ve sigorta muame
leleri vergisinden müstesnadır. 

Şu kadar ki, bu Kanunun 14 üncü maddesiyle değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10 uncu 
maddesine göre kazancın tamamının, öngörülen sürede ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, öden
memiş sermaye dolayısıyla tahsil edilmesi gereken vergi ve harçlar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sa
tıcıdan tahsil edilir. Bu miktar, satış tarihinde alıcı ve satıcının ödemesi gerektiği halde, bu Kanun uyarınca 
tahsilinden vazgeçilen vergi ve harçlardan, ödenmiş sermayeye isabet eden vergi ve harçlar indirildikten 
sonra hesaplanır. Tahsil edilecek vergi ve harçların vadesi, satış tarihi itibariyle tespit edilen vadedir. 
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Menkul kıymet edindirme 

MAIDDE 9. — 3320 sayriı Memurlar ve İşçiler ile (Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanun ile oluşan Konut Edindirme Yardımı Hesaplarından, evi olanlara veya ailede 
birden fazla kişinin yardim alması halinde bunlara, talepleri üzerine ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, gelir ortaklığı senetleri, Devlet iç borçlanma senetleri veya his
se senetleri verilebilir. 

Modern teknolojiyi teşvik 

MAIDDE 10. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleşjtJirimıesîyle elde edilen kaynaklardan Kamu Ortak
lığı Fonuna ayrılan kısımdan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kararıyla modern teknolojiyi geti
ren yatırımlara ortak olunabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye Piyasasının Geliştirilmesiyle İlgili Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 

MADDE İH. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine 
aşağıdaki 20 ve 21 numaralı bent hükümleri eklenmiştir. 

«20. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı Fo
nu.» 

'Bu Başkanlığın ve Fonların elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifata tabi tutulmaz. 
«21. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu. 
Bu Fon'un portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifata tabi tutul

maz.» 

MADDE 12. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesine 
aşağıdaki 17 numaralı bent hükmü ile aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«17. Devlet tahvili, Hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazanç
lar.» 

«Bu maddenin 12 ve 17 numaralı bentlerindeki istisna hükmünün uygulanmasında Gelir Vergisi Kanununun 
mükerrer 39 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 13. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci ve. ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kurumlar Vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından % 46 nispetinde alınır. Bakanlar 
Kurulu bu vergi nispetini % 50 oranına kadar artırmaya veya Kanunda yazılı orana kadar indirmeye yetki
ndir. 

Bakanlar Kurulu, % 80'i nama yazılı olup, hisse senetleri borsaya kayıtlı bulunan ve sermaye yapısı ortak
lar pay defterinden tespit edilen halka açık anonim şirketlerde vergi nispetini aşağıdaki şekilde indirebilir ve
ya indiritoiş nispetleri birilikte veya ayrı ayrı en fazla 6 puaoa kadar artırabilıir. Şu kadar ki, indirimli nis
petlerin uygulana'bijlmesıii için, aşağıdaki bentlerde tespit ediılımıiş şartların, ilgili hesap döneminin ilk altı 
ayında gerçeHdeşanesi şarttır. Şartların kaybedildiğli hesap dönemi, kazancına indirimli nispet uygulanmaz. 
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Bu Kanunun 5 inci maddesinin uygulanması ile ilgüi olarak, baöJöfclann borçlu anottim şirket ile düzen
lediği protoıkol tarihine kadar tahakkuk etmemiş faiz alacaklarının taîıaıkkuk ettirilip, borçlu anontm şirket 
sermayesin* dönüştürülmesi haSnde», bu faizler Kurumlar Velisinde©, istisna edilir ve Gelir Veagiji Kanu
nuna göre tevJcifata tabi tutulmaz. Şu kadar ki, bu istisnanı» uygulanabilmesi için tahakkuk etmemiş faiz 
alacaklarından önee, ilgili bankama anapara alacağının ve tahakkuk etmiş faiz alacağının tamamınro 5 inci 
maddede öngörülen esaslara göre borçfe ı anonim şiırket sermayesine dönüştürülmesi ve silinmesi zorunludur. 

Menkul kıymet edindirme 

MADDE 9. — Tasannjo 9 uncu maddesi aynen ka>uledüm'iştir; 

Modern teknolojiyi teşvik 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖİLÜİM 

Sermaye Piyasasının Geliştirilmesiyle İlgili Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 

MADDE 11. — Tasarının Tl inci maddesi aynen'kabul edilmiştir, 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarııun 13 üncü maddesi • aynen kabul edilmişth 
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a) Anonim Şirketin ödenmiş sermayesinin en az % 25'inin, sermayedeki,payları ı% l'in altında olan 20O' 
den fazla gerçek veya tüzelkişiye ait olması halinde, vergi nispeti % 40'a; 

b) Anonim Şirketin ödenmiş sermayesinin en az % 51'inin, sermayedeki payları % l'in altında olan 200' 
den fazla gerçek veya tüzelkişiye ait olması halinde, vergi nispeti % 35'e; 

c) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az % 80'inin, sermayedeki payları % l'in altında olan 200' 
den fazla gerçek veya tüzelkişiye ait olması halinde, vergi nispeti % 30'a; 

İndirilebilir. 

MADDE 14. '— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik geçici 10 uncu mad
desinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin 1987, 1988 ve 1989 yılların
da satışından doğan kazançların tamamının kurum sermayesine ilave edilmesi, sermaye artırımı nedeniyle çı
karılacak yeni hisse senetlerinin nama yazılı olması ve Borsa'ya kote edilmesi şartıyla sermayeye eklenen bu 
kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.» 

«Bu maddenin uygulamasında doğan kazançlar şirket sermayesine eklenir, ödenmemiş sermaye aynen 
kalır.» 

MADDE 15. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 15 inci madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 15. — Anonim şirketlerden alacağı olan bankaların alacakları karşılığında sermayeden pay 
almaları ve gereğinde bu bankalarla birlikte üçüncü kişilerin bu şirkete yeni nakdî sermaye koymaları halinde, 
söz konusu anonim şirket ile bu şirketin kurum olan ortaklarının bu suretle elde edecekleri kazançlar aşağıda 
belirtilen şartlarla kurumlar vergisinden istisna edilir ve bu kazançlar Gelir Vergisi Kanunu gereğince tevki-
fata tabi tutulmaz. 

a) Bankalar, üçüncü kişiler ve anonim şirket arasında sermayenin yeniden paylaşımında uzlaşmaya va
rılmış olması ve bu paylaşımın bu maddede belirtilen Kurulca uygun görülerek Karara bağlanmış olması; 

b) Silinen alacakdan ve yeni konan nakdî sermayeden oluşan fonun, en geç Kurul kararmın verildiği tak
vim yılı sonuna kadar anonim şirket sermayesine eklenmesi ve borçlu şirketin eski ve yeni pay sahiplerine hisse 
verilmesi; 

c) Anonim şirketin hisse senetlerinin en az % 80'inin nama yazılı hale getirilerek, borsaya kote edilmesi; 
d) Yeni pay sahiplerine verilecek hisse senetlerinin toplam sermaye içindeki payının % 51 veya daha fazla 

olması, 
Gerekir. 
Bu maddede belirtilen Kurul, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye ve Güm

rük Bakanından oluşur ve kararları Başbakanın onayı ile tekemmül eder. 

IMADDE 16. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3049 sayılı Kanunla değişik «geçici 11 »'inci maddesi
nin, madde numarası, 298 inci maddeyi takiben yer almak üzere «mükerrer 298» olarak değiştirilmiş ve söz 
konusu maddenin 10 numaralı bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

10. «Bir hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeni
den değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatis
tik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. 

IBu oran Maliye ve Gümrük Bakanlığınca her yıl Aralık ayı içinde Resmî Gazete ile ilan edilir. 
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•MADDE 14. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik geçici 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya ıgayrimenkullerinin 1987, 1988 ve 1989 yıl
larında satışımdan doğan kazançların tamamının satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilmesi, 
anonim şirketler yönünden sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması ve 
en geç altı ay içinde borsaya kote ettirilmesi şartıyla sermayeye eklenen bu kazançlar, Kurumlar Vergisin
den müstesnadır. Şu kadar ki, vadeli satış nedenliyle kazancın tamamımın aynı yıl içinde ödenmiş sermaye
ye dönüştürülememesi halinde ödenen nakdî sermaye kadar istisnadan yararlanılır ve bu satıştan doğan ka
zanca ulaşılıncaya kadar her yıl ödenen nakdî sermaye kurum kazancından indirilir. Satışın yapıldığı yılı ta
kip eden ikinci yılın sonunda ödenmiş sermayeye dönüştürülemeyen kazanç için istisna uygulanmaz.» 

«Bu maddenin uygulanması dolayısıyla borsaya kote ettirilecek hisse senetleri için, hisse senetleriıöi çıka
ran şirketin kârlılığı aranmaz. Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek ser
maye artırımlına aykırı hükümleri uygulanmaz.» 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Taşarının 16 ncı maddesi aynen 'kabul edüimişjtıir. 
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MADDE 17. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Kamu İktisadî Teşebbüsü statüsünde olan bankalar için de, 2 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki şart aran* 

maksızın, bu madde hükmü uygulanır. 

Usul ve esaslar 

MADDE 18. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları Kurul belirler. 

Uygulanmayacak kanun hükümleri 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uy-MADDE 19. 
gulanmaz. 

GEÇtCÎ MADDE 1. 
lükten kalkar. 

Bu Kanunun 5, 6, 8 ve 15 inci maddeleri hükümleri 31.12.1989 tarihinde yürür-

GEÇÎGÎ MADDE 2. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre sermayesine iştirak edilen anonim şirketle
rin 1.1.1987 tarihinden itibaren elde edecekleri kurum kazançları, 5 yıl süreyle bu Kanunun 13 üncü mad: 
desiyle değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca vergi
lendirilir. 

Yürürlük ve yürütme 

MADDE 20. — Bu Kanunun 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci maddeleri 1.1.1987 tarihinde, diğer maddeleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

IBaşbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 

A. Karaevli 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

îçişleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
Af. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atgşoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 

23.12.1986 

Devlet Bakanı 
H, C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
Dışişleri Bakanı 

V. Halefoğlu 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

/. S. Giray 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

H. H. Doğan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

S. N. Türel 
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MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 18. — 3182 sayılı Kanunun 50 noi maddesinin 6 mcı fıikırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«6. Bankalara 'gayrimenkul üzerine borç verme konusunda yetki veren özel kanun hükümleri saklıdır. 
Bakanlar Kurulunca gayrimenkul üzerinde bu maddede belirtilen konularda görev verilen bankalar ile 

anastatülerinde bu maddede belirtilen konularda kendilerine görev verilen Kamu Iktiısadî Teşebbüsü statü
sündeki bankalar hakkında 1 inci, 2 nci ve 4 üncü fıkra hükümleri uygulanmaz.» 

Usul ve esaslar 

MADDE 19. — Tasarının 18 inici maddesi 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanmayacak kanun hükümleri 

MADDE 20. — Tasarının 19 uncu maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edimdıştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 5 linıci mad desinin (c), (h), (k), (m) ve (n) bentleri dışındaki hü
kümleri l e 6, 8 ve 15 inci maddeleri hükümleri 31.12.1989 tarihinde yürürlükten kalkar. 

\ GEIÇICİ MADDE 2. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre sermayesine iştirak edilen anonim şirket-
lej-in, bu iştirakin gerçekleştiği takvim yılı başından 31.12.1991 tarihine kadar elde edecekleri kurum ka
zançları, bu Kanunun 13 üncü maddesiyle değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikin
ci fıkrasının (a) bendi uyarınca vergilendirilir. 

Yürürlük 
MADDE 21. — Bu Kanunun 8 inci maddesinimı iMnci fıkrası ile 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci maddeleri 

1.1.1987 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer,/ 

Yürütme 
MADDE 22. — Tasarının 21 inci maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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